
Technische vragen Partij voor de Dieren  

A) wijziging verordening Jeugdhulp Pijnacker-Nootdorp 

1) Waarom wordt de term ´ondersteuning´ vervangen door ´jeugdhulp´? 

2) De volgende wijziging wordt voorgesteld met als argument dat de opzet soms lastig is 

aan te tonen. De terugvorderingsmogelijkheden van het PGB worden hierdoor verruimd, 

ook als er sprake is van een vergissing of onwetendheid.  

Oude tekst: 

4. Als het college een beslissing op grond van het tweede lid, onder a, heeft ingetrokken 

en de verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens door de jeugdige en de ouders 

opzettelijk heeft plaatsgevonden, kan het college van de jeugdige en ouders en degene 

die daaraan opzettelijk zijn medewerking heeft verleend, geheel of gedeeltelijk de 

geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten individuele voorziening of het ten 

onrechte genoten pgb. 

Nieuwe tekst: 

4. Als het college een beslissing op grond van het tweede lid onder a, d of e heeft 

ingetrokken, kan het college van de jeugdige of ouders, geheel of gedeeltelijk de 

geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten individuele voorziening of het ten 

onrechte genoten pgb. 

Dan is de vraag wanneer de gemeente wel of niet gaat terugvorderen.  

Ook als er een vergissing of onwetendheid is kan het college terugvorderen.  

Wat zijn dan nu de criteria om wel terug te vorderen? 

Hoe worden mensen met een pgb geïnformeerd om onjuistheden in besteding te 

voorkomen? 

3) Het college onderzoekt al dan niet periodiek, al dan niet steekproefsgewijs, het gebruik 

van voorzieningen in natura en de besteding van pgb’s  met het oog op de beoordeling 

van de rechtmatigheid daarvan. 

Zijn hier extra kosten aan verbonden? Zo ja wat zijn deze kosten en waaruit worden die 

betaald? 

 

B) tweede wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-

Nootdorp 2018 

1) Wat wordt precies bedoel met ´essentialia’  van het voorzieningenpakket? 

 

De Adviesraad Sociaal Domein geeft aan da de tegemoetkoming voor mantelzorg beduidend 

lager ligt dan de mogelijkheden die de ministeriële regeling biedt. In feite is vogls de 

Adviesraad het voorgestelde bedrag nauwelijks meer dan de helft van hetgeen de minister 

voor ogen heeft. In haar mondelinge toelichting heeft mevr. Sterkenburg aangegeven dat 

aan dit bedrag een berekening ten grondslag ligt van zo’n anderhalf uur werk per week (voor 



bijvoorbeeld schoonmaak) en dat dit is omgezet naar een bedrag per maand. De Adviesraad 

veronderstelt dat in de praktijk de beoogde familie, buren of vrienden veel meer uren actief 

zijn als ondersteuner of hulp.  Ons lijkt ook dat het aantal uren gemiddeld hoger ligt dan 

anderhalf uur per week. Waarop is dit aantal uren gebaseerd? Wordt in de toekomst het 

aantal mantelzorguren bijgehouden zodat een reëler beeld ontstaat wat het daadwerkelijk 

aantal zorguren is? 
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