
 

 

 

Reactie op het advies van de Sociale Raad Tilburg op de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2021 
 

Algemeen 
Wij hebben op 2 september 2020 het advies van de Sociale Raad Tilburg (SRT) ontvangen 
over de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2021. Voorafgaand 
aan het uitkomen van dit advies is er tweemaal een constructief gesprek gevoerd tussen de 
gemeente en de Sociale Raad Tilburg. 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.  
 
Wat betreft de concrete advisering volgt hieronder onze reactie: 
 

Tegengaan van oneigenlijk gebruik en fraude 
We zijn blij te vernemen dat u de motie "Voorkomen van oneigenlijk gebruik van zorggeld, 
waaronder zorgfraude" van de gemeenteraad ondersteunt. U geeft daarbij twee 
aandachtspunten mee. 
We zijn het met u eens dat kleine zorgaanbieders het aanbod van maatschappelijke 
ondersteuning in Tilburg verrijken en dat de band die een cliënt met een zorgaanbieder 
heeft een belangrijke factor is in de effectiviteit van de te bieden ondersteuning. Bij al het 
beleid dat wordt geïntroduceerd dat ook impact heeft op aanbieders wordt de vraag gesteld 
of dit extra administratieve lasten oplevert voor inwoners, aanbieders of de gemeente zelf. 
Immers; iedere controle of administratieve eis aan aanbieders kan op zichzelf gelegitimeerd 
zijn, maar de stapeling van alle controles en eisen bij elkaar kan tot onevenredige 
bureaucratie leiden. Voor het tegengaan van oneigenlijk gebruik van zorggelden geldt 
hetzelfde; er zit een opbouw in de controles die worden uitgevoerd. Voor de meer 
gebruikelijke data-analyses die worden gedaan om opvallendheden in zorgkosten of -
declaraties op te sporen hoeven aanbieders doorgaans geen extra inspanningen te 
verrichten. Pas als er opvallendheden of "uitschietende" patronen ontdekt worden kan er 
een gesprek met een aanbieder of nadere analyse volgen, waarbij de aanbieder ook de eigen 
data zal moeten beoordelen om een uitleg te geven over de afwijkingen. Tot slot proberen 
we samen met de aanbieders steeds te streven naar een zoveel mogelijk gestandaardiseerd 
werkproces. De administratieve eisen die bij het toewijzen en declareren van jeugdhulp 
horen - die afgeleid zijn van landelijke standaarden hiervoor - worden vastgelegd in een 
administratie- en declaratieprotocol. Hierin wordt zo goed mogelijk uitgelegd welke stappen 
aanbieders moeten doorlopen om de zorg die ze hebben geleverd te declareren. Tevens 
kunnen aanbieders uiteraard terecht bij de gemeente voor vragen over de administratieve 
eisen die aan hen worden gesteld en voor hulp bij het gedeclareerd krijgen van de geleverde 
zorg. 
Uw zorg over onrechtmatigheden zonder opzet in het spel is hierboven al deels beantwoord. 
Er zit een opbouw in de controles, waarbij er bij opvallendheden - zonder goede uitleg - 
steeds dieper en gedetailleerder gekeken wordt naar de zorgdeclaraties van aanbieders. Er 
wordt van algemene analyse en controle steeds nauwgezetter gekeken bij opvallendheden 
en de gemeente dient ook vooraf te beschrijven welke controles ze gaan uitvoeren in 
controleplannen. 
 
 



 

 

Vast maandloon bij persoonsgebonden budgetten 

U geeft aan dat verbod op uitkering van een vast maandloon aan aanbieders niet ten koste 

moet gaan van de keuze die inwoners moeten kunnen maken voor een pgb. Daar zijn wij het 

mee eens. Voordat inwoners een pgb toegekend krijgen worden zij getoetst op pgb-

vaardigheid. Het beheren van een pgb als budgethouder is niet eenvoudig. Er van inwoners 

verwacht dat zij contacten kunnen onderhouden met aanbieders, de gemeente en de SVB, 

een degelijke financiële administratie kunnen voeren en de regie en coördinatie over de 

geleverde zorg kunnen voeren. Deze eisen worden nu al gesteld aan aspirant-budgethouders 

en dat blijft in 2021 zo. Vanuit deze eisen wordt dus nu al verwacht dat een budgethouder 

maandelijks declaraties kan controleren, kan goed- of afkeuren en het gesprek hierover met 

de zorgaanbieder aan kan gaan. Het verbod op het uitkeren van een vast maandloon 

betekent niet dat er een groep budgethouders in de toekomst niet meer in aanmerking komt 

voor een pgb; dit behoort al tot de vaardigheden die een budgethouder moet bezitten om in 

aanmerking te komen voor een pgb. 

 

 

 


