
 

 

 

 

 

 

Fractie: PvvP 

Naam: Dhr. Nijdam 

Onderwerp: Absurditeit jeugdzorg 

Datum indiening vragen: 12 maart 2015 

 

 

Naar aanleiding van de casus de vries heeft PvvP de volgende vragen. 

 

Vragen: 

1:hoe is de regeling voor mensen om passende zorg te besteden buiten de regio.? 

Antwoord: 

Als gezinnen gebruik willen maken van zorg van aanbieders waarmee binnen de 

gemeente of in de regio Flevoland geen contractafspraken zijn gemaakt, bestaat 

de mogelijkheid om via een pgb deze zorg in te kopen. Gezinnen kregen een 

indicatie voor zorg, maar men kon daar ook andere vormen van zorg mee 

bekostigen. 

De gemeente heeft aangegeven dat de zorg moet worden afgenomen die is 

geïndiceerd en dat het niet langer mogelijk is ‘te schuiven’ tussen verschillende 

zorgvormen. In de overgangssituatie (daar waar gezinnen in 2014 of eerder een 

indicatie hebben gekregen en deze indicatie loopt in 2015 af)gelden de 

volgende spelregels: 

- Als u in staat bent om de zorg volgens de indicatie af te nemen, dan 

willen we graag dat u dat doet ( de indicatie is door experts afgegeven en 

wij gaan ervan uit dat zij gezamenlijk met u de keuze voor passende zorg 

hebben gemaakt). 

- Mocht dit tot heel veel problemen leiden, dan mag u tot het eind van de 

lopende indicatie blijven schuiven, zoals u dat gewend was. 

- Als er een nieuwe indicatie wordt gesteld (omdat de oude indicatie 

afloopt) wordt samen met het sociaal team bepaald welke vorm van zorg 

wordt ingezet en mag niet meer geschoven worden. 

 

2: is Zwolle niet veel logischer dan Almere? 

Antwoord: 

Met behulp van het pgb kunnen gezinnen dat zelf bepalen. 

 

3: wat zijn de normen hiervoor? 

Antwoord: 

De normen voor het pgb zijn vastgesteld in de beleidsregels jeugd. 

Op basis van de casus heeft u misschien vragen over de € 63,-. Dit uurtarief is 

het maximale tarief dat ingezet kan worden voor ondersteuning/begeleiding. 

Op basis van landelijke ervaringscijfers is dit het maximum dat gesteld is. 

Als er een hoger tarief wordt gedeclareerd, wordt door de SVB de declaratie niet 

betaald en gaat gemeente in overleg met gezin. Zij kijken gezamenlijk wat de 

reden is van dit hogere uurtarief en zoeken een oplossing. 
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