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Geachte Sociale Raad Tilburg,

Wij hebben op 31 augustus 2018 het advies van de Sociale Raad Tilburg (SRT) ontvangen over de
verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2019. Voorafgaand aan het uitkomen van dit advies is er
tweemaal een constructief gesprek gevoerd tussen de gemeente en de SRT. Eenmaal om de
ontwikkelingen te schetsen die beleidsmatig in de verordening verwerkt werden en eenmaal om de
verordening voor te leggen en door te spreken. We hebben dit proces als constructief en prettig ervaren
en willen dit graag de komende jaren met u voortzetten.
Bijgaand de reactie van het college op uw advies aangaande de verordening.

Met vriendelijke groet,

Bijlage: 1
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GEMEENTE TILBURG
Reactie op het advies van de Sociale Raad Tilburg op de verordening
jeugdhulp gemeente Tilburg 2019
Koersdocument Jeugdhulp
Advies: Op 19 oktober 2017 hebben wij in ons advies "Koersdocument Jeugd: strategie nodig" gevraagd
om een strategische aanpak te formuleren met concrete stappen en afspraken om de genoemde
ambities te verwezenlijken. Deze verdere concretisering lijkt lastig en meer tijd te vragen.
De Sociale Raad Tilburg adviseert de ambities van het Koersdocument Jeugd(hulp) te concretiseren en
het proces ernaartoe duidelijk weer te geven.
Reactie: Ten opzichte van 2017 is er e.e.a. veranderd. Inmiddels is er een uitvoeringsprogramma
ontwikkeld dat de visie van het Koersdocument moet gaan vertalen naar beleid. Om dit proces te
ondersteunen is een programmamanager aangesteld om samen belanghebbenden vanuit de regio
invulling te geven aan het koersdocument "Samen met de jeugd". Het is dus ons streven om met dit
uitvoeringsprogramma te doen wat u in uw advies noemt; de ambities te concretiseren en het proces
daarnaartoe duidelijk weer te geven.
We zijn blij te zien dat u ook heeft opgemerkt dat we wel al zoveel als mogelijk de ambities van het
koersdocument terug hebben laten komen in de verordening.

Maatwerkbudget en de Toegang
Advies: De Sociale Raad Tilburg de adviseert om er voor zorg te dragen dat alle medewerkers van de
Toegang goed geïnformeerd zijn wat betreft het maatwerkbudget en andere middelen die ingezet
kunnen worden om hulpvragen van inwoners te beantwoorden. Actieve communicatie is belangrijk.
Een tweede advies hierbij is te onderzoeken hoe vaak de diverse teams het maatwerkbudget inzetten.
Op deze wijze wordt zichtbaar of er verschillen zijn tussen teams en kan er heel gericht bijgestuurd
worden waar dat nodig is.
Reactie: In algemene zin kunnen we aangeven dat er in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van
het maatwerkbudget. Toegangsmedewerkers weten medewerkers van de gemeente ook te vinden om
samen te zoeken naar de beste oplossing voor de jeugdige die een aanvraag doet voor een voorziening.
Soms is er dan toch een andere voorziening mogelijk en een andere keer wordt er inderdaad
geadviseerd om gebruik te maken van het maatwerkbudget.
Voor wat betreft het eerste punt van advies kunnen we kort zijn; we zijn het met u eens dat het
belangrijk is dat alle Toegangsmedewerkers op de hoogte dienen te zijn van het maatwerkbudget.
De mogelijkheid tot het toekennen van het maatwerkbudget is al eerder breed naar de Toegang
gecommuniceerd. Naar aanleiding van uw advies zullen wij de Toegang hier nogmaals over informeren.
Met het tweede punt van advies omtrent maatwerkbudget zijn we al actief bezig. Er wordt op
wijkniveau bijgehouden welke teams maatwerkbudget inzetten. We zien in de praktijk inderdaad dat er
verschillen zijn in het inzetten van het maatwerkbudget per team. Dit koppelen we terug aan de
Toegang en we bespreken wat er nodig is om het mogelijk te maken deze route wel in te kunnen zetten.

Sociaal netwerk
Advies: De Sociale Raad Tilburg adviseert dat bij aanvragen die een structurele vervoersvoorziening
betreffen ook een regeling komt die structureel en betrouwbaar is. De Sociale Raad Tilburg adviseert uit
te gaan van een realistisch beeld van het sociale netwerk van inwoners.
Reactie: In de inleiding van dit advies geeft u aan; 'Het is wel zinvol om het netwerk te verkennen, maar
het kan niet aan burgers opgelegd worden bij bepaalde hulpvragen daar een beroep op te moeten
doen.' Dit is correct. We onderzoeken bij iedere hulpvraag, niet alleen bij vervoersvoorzieningen, wat de
jeugdige en gezin eventueel geholpen door het sociale netwerk zelf kan doen in het kader van zijn
hulpvraag.
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Concreet voor vervoersvoorzieningen betekent dit dat we eerst zullen onderzoeken of de ouders of
iemand uit het sociale netwerk in de mogelijkheid en bereid is om de jeugdige te vervoeren, alvorens
bijvoorbeeld taxivervoer te organiseren.
Om ervoor te zorgen dat dit een structurele en betrouwbare oplossing is hebben we naar aanleiding van
uw advies opgenomen dat ook bij vervoersvoorzieningen nagegaan dient te worden of het inzetten van
ouders of iemand uit het sociale netwerk al dan niet leidt tot overbelasting. U kunt deze toevoeging
teruglezen bij artikel 2.4, lid 2 van de verordening.

Spanningsveld: ruimte voor professional - duidelijkheid voor inwoners
Advies: De Sociale Raad Tilburg adviseert aandacht te schenken aan dit spanningsveld en aan inwoners
zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over hun rechten op hulp en ondersteuning.
Reactie: U refereert in uw advies naar de vervoersvoorzieningen waarin meer ruimte is gegeven aan de
professional om samen met de jeugdige de best passende en toereikende voorziening te beoordelen.
Het klopt inderdaad dat daarbij de specifiek en gedetailleerd beschreven procedure verdwenen is.
Het meer ruimte bieden aan de professional past in de gedachte van het Koersdocument "Samen met
de jeugd". Daarin gaan we van een systeem waarin regels en protocollen leidend zijn naar een systeem
waarin de professional doet wat kan en nodig is en waarbij de regels ondersteunend zijn. De regels rond
vervoer waren detaillistischer beschreven dan voor de andere voorzieningen. In de praktijk willen we
dat er naar de gehele situatie van de jeugdige, het gezin en de omgeving wordt gekeken en willen we
voorkomen dat er, oneerbiedig gezegd, een lijst wordt nagelopen om te bezien welke voorziening er
toegekend dient te worden. Wat overeind blijft is de bepaling dat in de afweging welke
vervoersvoorziening wordt toegekend, wordt uitgegaan van de mate van zelfredzaamheid van de
jeugdige, zijn ouders en het sociale netwerk. Daarom zijn wij van mening dat het beter is om dit niet
helemaal uit te schrijven, maar ruimte te bieden voor de professional en ruimte te bieden voor
maatwerk.
Echter, we begrijpen de zorg die u uitspreekt over de duidelijkheid voor onze inwoners. Om hier recht
aan te doen en explicieter te refereren aan welke vervoersvoorzieningen beschikbaar zijn, hebben we in
artikel 2.2, lid 1, sub e de vervoersvoorzieningen opgesomd waar men mogelijk aanspraak op kan
maken. In artikel 2.4, lid 1 wordt tevens verwezen naar artikel 2.2 zodat ook daar duidelijk is over welke
voorzieningen het gaat.

Zorg in natura en pgb
Advies: De Sociale Raad Tilburg adviseert de keuze voor pgb gelijkwaardig te maken aan zorg in natura
met behoud van het toetsen van de pgb-vaardigheden.
Reactie: U refereert in uw advies naar de bepaling dat iemand die een aanvraag doet en graag gebruik
wilt maken van een pgb, dient te motiveren waarom het natura-aanbod niet passend is.
Laten we vooropstellen dat we het met u eens zijn dat pgb en zorg in natura gelijkwaardige keuzes zijn.
We toetsen enkel of iemand ook in staat is een pgb te hanteren.
De "motivatieplicht" wordt zeer licht gehanteerd. Als men aangeeft dat ze bij een andere aanbieder de
jeugdhulp willen ontvangen of als zij een informeel pgb willen gebruik, dan is dat al voldoende motivatie
is waarom men middels een pgb gebruik wil maken van een jeugdhulpvoorziening.
We zien deze motivatie wel als onderdeel van het vaststellen van de pgb-vaardigheden.
Aanvragers van jeugdhulp middels een pgb dienen aan te tonen en te onderbouwen dat zij in staat zijn
om de regie te houden op de zorg die geleverd wordt. Hierbij gaat het zowel om de kwaliteit van de zorg
maar ook het behalen van de resultaten. Daarnaast wordt deze zorg soms geleverd door meerdere
aanbieders, dit dienen zij dan ook te kunnen coördineren. Tevens dienen zij het administratieve en
financiële overzicht te kunnen houden over de bestedingen van het pgb; dit betekent het opstellen van
een budgetplan, sluiten van overeenkomsten met aanbieders en het monitoren van declaraties bij de

■

I!

i

Vragen aan de gemeente? Kijk op www.tilburg.nl

GEMEENTE TILBURG
Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daar de bovengenoemde zaken zwaarder en gecompliceerder zijn dan
de lichte motivering van de keuze voor het pgb, zijn we ervan overtuigd dat het geen bijkomende
drempel opwerpt om voor een pgb te kiezen.
Anders gezegd; een potentiële budgethouder die kan aantonen een pgb zorginhoudelijk, financieel en
administratief te coördineren, zal ook kunnen voldoen aan de motivering waarom hij kiest voor dat pgb.
Voorts willen we nog opmerken dat het motiveren waarom het natura-aanbod niet passend is een
wettelijke verplichting is op grond van de Jeugdwet - art. 8.1.1. We kunnen dus niet zomaar om deze
verplichting heen als we er zelf ander beleid over zouden vaststellen.
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