
 

Aan de gemeenteraad

2019 – 6 
AMENDEMENT

Onderwerp:   Amendement inzake     Verordening jeugdhulp Ridderkerk 2019  

1. Voorstel
U wordt voorgesteld in de voorgelegde concept Verordening jeugdhulp Ridderkerk 2019

a. te schrappen:
1. Artikel 4.2.1 lid 3 sub c;

3. Een pgb is alleen mogelijk als:
(..)
c. als de ondersteuning aan de jeugdige en of zijn ouders niet leidt tot overbelasting bij de
persoon die informele hulp verleent.

2. Aanleiding
Het voorstel tot vaststelling van de Verordening jeugdhulp 2019.

3. Aspecten
Keuzevrijheid en regie over het eigen leven kunnen voeren zijn belangrijke voorwaarden in het leven.
Zeker wanneer het de zorg voor het persoonlijk welzijn betreft.

De voorgestelde gewijzigde verordening bevat aangescherpte bepalingen om het oneigenlijk gebruik 
van voorzieningen tegen te gaan. Dit moet echter niet als bij-effect hebben dat de voorwaarden voor het 
in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb) strenger worden ten opzichte van de 
huidige situatie en daarmee de keuzevrijheid wordt beperkt.
De genoemde bepaling beperkt de keuzevrijheid op een ongewenste wijze en dient daarom te worden 
geschrapt.

Artikel 4.2.1. lid 3 sub c bevat een bepaling dat pgb bij informele hulp alleen mogelijk is als 
ondersteuning aan de jeugdige of zijn ouders niet leidt tot overbelasting bij de persoon die informele 
hulp verleent.
Deze bepaling is te specifiek geformuleerd en heeft geen plaats in de verordening.
Degene die de informele hulp verleent, kan zelf bepalen wanneer sprake is van overbelasting. 

4. Aanpak/Uitvoering
Na aanname van het amendement wordt de tekst in de verordening aangepast.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
Het amendement heeft geen directe financiële gevolgen.

Het raadslid,

F. Fräser, D66
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Tegen 24: VVD, GL, CDA, Bo1, EvR, CU, LR, P18P, SGP
Voor 4: D66, PvdA
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