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Amendement I Handhaving Verantwoordingsvrij bedrag PGB
Jeugdzorg
De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 18 december 2017
Overweegt dat:
• De gemeente het recht heeft om een verantwoordingsvrijbedrag van het PGB budget
te bepalen.
• Het college voorstelt daar met de Verordening jeugdhulp 2018 een einde aan te
maken voor jeugdhulp.
• De gehele budget verantwoording doorgaans niet in handen ligt van de jeugdige
maar bij de wettelijke vertegenwoordigers (ouders en mantelzorgers) en deze kosten
maken voor deze verantwoording en de administratie.
• Er bij Zorg In Natura (ZIN) geen administratieve verantwoordelijkheden bij de
mantelzorg of ouders liggen, maar bij de jeugdhulpaanbieder
• Een PGB een gelijkwaardig alternatief dient te zijn voor Zorg In Natura
Is van oordeel dat:
• Al het geld naar zorg dient te gaan, maar dat niet altijd goed definieerbaar is wat
precies zorg inhoudt en wat niet
• Zorg erop gericht moet zijn dat het welzijn van de jeugdige en zijn gezin wordt
verhoogd
• Onderzocht zou moeten worden of kosten die onder het verantwoordingsvrije deel
worden besteed wellicht onder andere tegemoetkomingen van de gemeente vallen
• De afweging over het wel of niet toestaan van een verantwoordingsvrij bedrag PGB
Jeugdhulp op een later moment moet plaats vinden. Bijvoorbeeld bij de invoering van
de gezins-PGB (integraal PGB)
Besluit daarom:
• de laatste volzin "Er is geen verantwoordingsvrij bedrag" van het vierde lid van artikel
13 te schrappen.
•

een extra lid aan artikel 13 toe te voegen na het vierde lid met de volgende
formulering :
5. De cliënt hoeft van het persoonsgebonden budget 1,5% per jaar niet te
verantwoorden, met een minimum van€ 250,- en een maximum van€ 1250,- per
jaar. Wanneer de budgetperiode minder is dan een jaar, wordt het
verantwoordingsvrije bedrag berekend naar rato.

•

Het huidige vijfde lid van artikel 13 te vernummeren naar zes.
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