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Geachte wethouder Hendrickx,

De Sociale Raad Tilburg is gevraagd advies uit te brengen over de “Verordening Jeugdhulp gemeente 
Tilburg 2020”. Hierbij ontvangt u ons advies.

Procedure
Allereerst willen wij u graag melden dat we de gevolgde procedure als zeer prettig hebben ervaren. De 
SRT is vroegtijdig in het proces betrokken waarbij we in een eerste gesprek geïnformeerd zijn over de 
voorgestelde veranderingen en onze reactie en vragen hebben kunnen meegeven. Daarna is er een 
tweede gesprek gevolgd over de concepttekst waarbij wij wederom onze bijdrage hebben kunnen 
leveren aan de uiteindelijke tekst.

Zorg en onderwijs
In deze verordening wordt ruimte gecreëerd voor de specifieke voorziening ‘zorg in onderwijs’. Het 
betreft nu nog een pilot en het is daarom nog niet helemaal uitgewerkt. Het college kan op basis 
hiervan aan de slag en nadere regels opstellen.
De SRT is blij met de ruimte die er gemaakt wordt om pilots uit te voeren. Wij onderschrijven het 
belang van juist deze pilot die een collectieve voorziening mogelijk maakt voor wat betreft zorg in 
scholen. Dat is prettig voor zowel ouders, als medewerkers van de Toegang, als zorgaanbieders.
We zijn benieuwd naar de verdere uitwerking en de uiteindelijke uitvoering hiervan en zullen dit dan 
ook zeker volgen.

PGB: p*q financiering
In 2020 wordt bij pgb alleen nog gebruik gemaakt van de zogenoemde p*q financiering.
Wij vinden dit een positieve ontwikkeling omdat zo het leveren van maatwerk bij pgb vanzelfsprekend 
wordt. Het gaat immers om het kunnen inzetten van zorg en ondersteuning die passend is en aansluit 
bij wat er nodig is: maatwerk dus.
Wij kunnen nu niet overzien of en zo ja, welke onbedoelde neveneffecten kunnen ontstaan. Wij vragen 
u hier alert op te zijn zodat mogelijke verkeerde prikkels gesignaleerd worden en uitvoering aangepast 
kan worden.
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Inwoners en medewerkers Toegang
Uiteraard begrijpen wij dat beleid, regelgeving en uitvoering steeds weer aangepast moeten worden 
aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende omstandigheden. Het betekent echter ook dat zowel 
inwoners als medewerkers van de Toegang steeds weer met nieuwe regels en uitvoering 
geconfronteerd worden.
Duidelijke informatie en communicatie over deze wijzigingen is voor inwoners daarom van groot 
belang zodat zij steeds precies weten waar zij aanspraak op kunnen maken. De zekerheid hebben dat 
de noodzakelijke zorg en ondersteuning er is en er zal zijn, is van groot belang voor inwoners die hier 
een beroep op moeten doen.
Het stelt ook hoge eisen aan de medewerkers van de Toegang. Veel inwoners zullen zelf niet precies 
of helemaal niet op de hoogte zijn van de diverse regels en de wijzigingen. Wij vragen u voldoende te 
investeren in de medewerkers van de Toegang wat betreft het aantal fte’s en scholing zodat zij in staat 
gesteld worden hun werk optimaal te kunnen uitvoeren.

Mocht u naar aanleiding van dit advies nog vragen hebben dan horen wij die graag. Wij zijn altijd 
bereid met u hierover in gesprek te gaan.

Hoogachtend,
namens de Sociale Raad Tilburg,

Dion van den Berg,
Voorzitter Sociale Raad Tilburg.


