
 

MOTIE VAN DE RAADSLEDEN ERNA DE WOLFF (CHRISTENUNIE), PETER KRANENDONK 
(SGP), BJÖRN ROS (GROENLINKS), EDWARD PIENA (VVD), KARIN KAYADOE (LEEFBAAR 
RIDDERKERK), LAURENS FRANSEN (ECHT VOOR RIDDERKERK), TON OVERHEID (CDA) 
INZAKE DE VERORDENING JEUGDHULP  

Voorgesteld: 21 februari 2019 

Nr. 2019 –30 

 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, nr. 43249, agendapunt 6, inzake de Verordening Jeugdhulp 2019; 
  

overwegende dat ten aanzien van de jeugdhulp mensen hun eigen keus moeten kunnen maken en de 
keuzevrijheid hebben en moeten houden om regie op hun eigen leven te hebben; 

is van mening dat: 

1. de toekenning van een Persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura (ZIN) afhankelijk 
moet zijn van de wens en mogelijkheden van de aanvrager; 

2. dat het aanbieden van een PGB of ZIN voor de gemeente gelijkwaardig is; 
3. een Persoonsgebonden budget (PGB) mensen een grotere vrijheid geeft omdat het de 

mogelijkheid biedt om zelf te bepalen welke (specifieke) zorg wordt geleverd, door wie, waar 
en op welke momenten; 
 

verzoekt het college om in woord en geschrift uit te dragen dat: 

a. de gemeente geen belang heeft bij de door aanvrager te maken keus voor een PGB of ZIN; 
b. voor deze keus van belang is de wens en de mogelijkheden van de aanvrager en in die zin er  

sprake is van twee volwaardige alternatieven; 
c. zij die de aanvraag begeleiden en daarover informeren duidelijk voor de aanvrager de 

verschillen van beide volwaardige alternatieven aangeven, waaronder het verschil in vrije 
keus en wat er van de aanvrager wordt verwacht; 
 

en gaat over tot de orde tot de orde van de dag. 

 

De raadsleden, 

Erna de Wolff (ChristenUnie) Peter Kranendonk (SGP)  Björn Ros (GroenLinks) 

Edward Piena (VVD)   Karin Kayadoe (Leefbaar Ridderkerk)  

Laurens Franzen (Echt voor Ridderkerk) Ton Overheid (CDA) 

  

Aangenomen Verworpen
 

Voor 27: CU, VVD, GL, CDA, EvR, D66, LR, P18P, SGP, PvdA 
Tegen 1: Bo1 

Afgedaan in de commissie Samen leven naar aanleiding van de raadsinformatiebrief 4 september 
2020  



 


