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Aan de leden van de raad,
Hierbij informeren we u over de laatste stand van zaken van de vijf Zwijndrechtse gezinnen
die te maken hebben gehad met een afwijzing door de inkomenstoets bij hun aanvraag voor
een 'PGB sociaal netwerk' in het kader van de Jeugdwet. Deze brief is een vervolg op het
eerdere bericht van wethouder De Meij van 13 juli 2021, waarin hij heeft toegezegd aan de
slag te gaan met oplossingen voor deze gezinnen en u op de hoogte te houden van de
vorderingen in dit proces.
Voorgeschiedenis en uw motie
Op 9 juni 2021 heeft de Centrale Raad voor Beroep een uitspraak openbaar gemaakt waarin
zij oordeelt dat een onderzoek naar het gezinsinkomen ("inkomenstoets") niet is toegestaan
bij het toekennen van een persoonsgebonden budget (PGB) in het kader van de Jeugdwet.
Na de uitspraak gaf de gemeente Zwijndrecht aan per direct met de inkomenstoets te
stoppen. Hoewel de uitspraak niet betekent dat gezinnen met terugwerkende kracht voor
vergoeding in aanmerking komen, heeft uw raad op 29 juni 2021 met een motie het college
opgeroepen actief de gezinnen in Zwijndrecht te benaderen bij wie in het verleden een
inkomenstoets is toegepast bij de aanvraag van een PGB sociaal netwerk en bij wie een
afwijzende beslissing volgde. De raad riep het college op voor de betreffende gezinnen een
maatwerkoplossing te zoeken.
Investering in contact met gezinnen en maatwerkoplossingen
Wethouder De Meij en medewerkers van de gemeente hebben met elk gezin meerdere
gesprekken gevoerd. Dit waren waardevolle en indringende ontmoetingen. De gezinnen
konden goed duidelijk maken hoe hun situatie in elkaar zit en met welke gevolgen zij te
maken hebben gehad, op financieel, emotioneel en sociaal vlak. De betrokken gezinnen
hebben laten weten dat ze de persoonlijke aandacht vanuit de gemeente hebben
gewaardeerd. De (ervaren) effecten van de toepassing van de inkomenstoets zijn wisselend
en vroegen daarom om verschillende oplossingen.
Op basis van de gesprekken is een analyse van de dossiers gemaakt, waarbij regelmatig
contact is geweest met de betrokken gezinnen. Per gezin hebben we onderzocht welke
oplossing past bij hun specifieke situatie. Ook hebben we juridisch en fiscaal advies
ingewonnen, zodat we de gezinnen een zorgvuldig en passend voorstel konden bieden.
Elke gezinssituatie was anders en daarom variëren de oplossingen.
Positieve afronding
Het college van B&W heeft op 5 oktober 2021 een positief besluit genomen over de
voorstellen. De gezinnen zijn daarna op de hoogte gebracht over dit besluit. Zij hebben
positief en dankbaar gereageerd op de tegemoetkomingsvoorstellen. We hebben de
voorstellen verder uitgewerkt en in overleg met elk gezin zijn afrondende afspraken gemaakt
en gerealiseerd.
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Leerpunten
De contacten met de betrokken gezinnen en analyse van de dossiers hebben ook
waardevolle inzichten en leerpunten gebracht. We zullen de leeropbrengsten delen met
onze samenwerkingspartners en ook meenemen in het proces om te komen tot een nieuwe
verordening jeugdhulp.
Financieel
De uitwerking van uw motie en tegemoetkoming aan de betreffende gezinnen brengen extra
kosten met zich mee. De extra kosten van €75.000 worden verwerkt in de jaarrekening 2021
ten laste van het jaarresultaat.
We vertrouwen erop dat de gezinnen met de geboden oplossingen weer een nieuwe stap
vooruit naar de toekomst kunnen maken.
Hoogachtend,

De secretaris,

De burgemeester,
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