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Geachte wethouder Dols, 
 
 
Hierbij ontvangt u het door u gevraagde advies over de “Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 
gemeente Tilburg 2021”. 
 
 
Algemeen 
Een aantal van de wijzigingen die de verordening Maatschappelijke Ondersteuning  gemeente Tilburg 
2021 betreffen zijn tekstuele wijzigingen. Daarnaast zijn er een paar inhoudelijke aanpassingen waar 
wij graag een reactie op geven.  
 
 
1. Tegengaan van oneigenlijk gebruik en fraude 
Artikel 7.4 is aan de verordening toegevoegd naar aanleiding van de motie 'Zorggeld = Zorggeld. 
Voorkomen van het oneigenlijk gebruik van zorggeld, waaronder zorgfraude’. 
De Sociale Raad Tilburg onderschrijft de zorg die uit deze motie spreekt en de doelstelling ervan, 
namelijk bewerkstelligen dat zorggeld ook echt aan zorg besteed wordt.   
Wij vinden het van belang dat de nodige maatregelen genomen worden om oneigenlijk gebruik van 
voorzieningen te voorkomen en op te sporen. Het is duidelijk dat het college hier al actief aan werkt, 
maar het zal steeds vragen om alertheid en aanpassingen van beleid en uitvoering.  
Er zijn twee aandachtspunten hierbij die wij u mee willen geven: 
1. De Sociale Raad Tilburg vindt het van belang dat het voor kleine zorgaanbieders mogelijk blijft om 
hun zorg aan te bieden. Als er veel eisen gesteld worden en de bureaucratie toeneemt, wordt het voor 
kleine aanbieders lastiger. Grote organisaties hebben hiervoor meer mogelijkheden.  
Kleine aanbieders zijn voor de Sociale Raad Tilburg een belangrijk onderdeel van het zorgaanbod. 
Enerzijds omdat zij vaak een andere werkwijze hebben, bijvoorbeeld kortere lijnen en een 
gespecialiseerd aanbod, anderzijds omdat inwoners keuzemogelijkheden moeten hebben zodat zij 
kunnen kiezen voor zorg en zorgverleners waar zij een klik mee hebben en zich het best door 
geholpen voelen. Een divers aanbod is van belang.   
2. Daarnaast vragen wij u steeds zorgvuldig te blijven kijken naar zaken die fout gaan. Er is soms 
duidelijk sprake van bewuste fraude maar er zijn ook situaties waarin het soms niet goed verloopt en 
er geen opzet in het spel is. Ook daar moet aandacht voor zijn en blijven. 
 
 
 



 
 
 
 
2. Vast maandloon PGB   
Op de valreep is er nog een verandering toegevoegd aan de Verordening Maatschappelijke 
Ondersteuning 2021, namelijk het gebruik maken van een vast maandloon door PGB-zorgverleners is 
niet meer toegestaan.  
De Sociale Raad Tilburg onderschrijft uiteraard dat hulp en ondersteuning zorgvuldig ingezet moet 
worden en dat alleen voor geleverde zorg facturen geschreven worden.   
Voor inwoners die gebruik maken van een PGB betekent dit echter een verzwaring van hun taken en 
verantwoordelijkheden. Als Sociale Raad Tilburg vinden wij het van belang dat er een keuze mogelijk 
blijft tussen ZIN en PGB. Als er meer taken en verantwoordelijkheden bij de PGB-houder belegd 
worden, betekent dit ook dat inwoners eerder niet in aanmerking komen voor een PGB. Er worden 
immers en terecht PGB-vaardigheden vereist. Wij vinden het echter van belang dat deze niet zodanig 
uitgebreid worden dat het voor veel Tilburgers niet meer haalbaar is om deze uit te voeren waardoor 
voor hen een PGB feitelijk niet meer mogelijk is.      
De Sociale Raad Tilburg adviseert het PGB toegankelijk te houden voor Tilburgers die hier graag 
gebruik van willen maken. We onderschrijven dat er vaardigheden vereist mogen en moeten worden, 
maar de bureaucratie en procedures moeten zo beperkt mogelijk blijven.  
 
 
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit advies dan horen wij die graag. Wij zijn altijd 
bereid hierover met u in gesprek te gaan.  
 
 
 
Hoogachtend, 
namens de Sociale Raad Tilburg, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dion van den Berg, 
voorzitter Sociale Raad Tilburg. 
 

 
 
 
 
 
 


