
 
 
 

 
 
  

 

 
   

Amendement 
 

 
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
 
 
Naar aanleiding van agendapunt: 9. 
 
 
Onderwerp: Verordening Jeugdhulp 2019 
 
 
De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee in vergadering bijeen op 12 december 2019. 
 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
Artikel 22 lid 3 als volgt aan te passen:  
‘De hoogte van het pgb voor informele hulp is gelijk aan 175% van het minimum uurloon, inclusief 
vakantiebijslag, zoals bedoeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag voor een 
persoon vanaf 21 jaar met een 36-urige werkweek. 
 
Artikel 38 lid 3 als volgt aan te passen: 
‘3. De financiële overgangsregeling als bedoeld in het tweede lid behelst voor de pgb vergoeding 
van informele zorg:  
a. indien de herindicatie plaatsvindt binnen een jaar na inwerkingtreding van deze verordening:  
1°. bestaat gedurende dat jaar recht op 86% van het huidig geldige uurtarief;  
2°. bestaat gedurende het tweede jaar recht op 72% van het huidig geldige uurtarief; en  
3°. geldt na twee jaar het tarief genoemd in artikel 22, derde lid;  
b. indien de herindicatie plaatsvindt binnen het tweede jaar na inwerkingtreding van deze 
verordening:  
1°. bestaat gedurende dat jaar recht op 72% van het huidig geldige uurtarief; en  
2°. geldt vanaf het tweede jaar het tarief genoemd in artikel 22, derde lid;  
c. indien de herindicatie plaatsvindt na twee jaar na inwerkingtreding van deze verordening geldt 
het tarief genoemd in artikel 22, derde lid.’ 
 
De twee laatste zinnen van de toelichting op artikel 22 lid 3 te vervangen door: 
'In de verordening is daarom 175% van het minimumloon vanaf 21 jaar als ondergrens voor het 
tarief voor een pgb voor niet-professionele hulp opgenomen. Hiermee wordt aangesloten bij het 
uurtarief dat geldt voor een persoonsgebonden budget voor informele zorg onder de Wet 
langdurige zorg (zie artikel 5.22, eerste lid, van de Regeling langdurige zorg). Dat is uit 
maatschappelijk oogpunt een correcte ondergrens.' 



De toelichting op artikel 38 als volgt aan te passen: 
'Omdat met de inwerkingtreding van de Verordening Jeugdhulp Goeree-Overflakkee 2019 voor de 
budgethouder pgb informele zorg een versobering optreedt, is in het kader van zorgvuldigheid een 
specifieke overgangsregeling vastgelegd. Deze regeling heeft een geldigheidsduur van maximaal 2 
jaar na inwerkingtreden van deze verordening. De kern van deze regeling is:  
1. Alle budgethouders pgb informele zorg worden schriftelijk geïnformeerd over de versobering 
waardoor zij twee jaar kunnen anticiperen op een lager pgb bedrag.  
2. Afhankelijk of de herindicatie binnen het eerste of tweede jaar plaatsvindt, heeft de budgethouder 
recht op respectievelijk 86 of 72% van het geldende tarief.  
 
 

Financiële afbouwregeling informele PGB  perc.  uurloon  
Uurtarief ZIN   € 56,15  
Oud beleid: 60% van ZIN voor ondersteuning door een niet-
professional voor vergoeding informele zorg  

 € 33,69  

Nieuw beleid: 175% van het minimum uurloon   € 19,83 
Totale afbouw per uur  42%  € 13,86 
Per jaar afbouw   € 4,62 
Percentage eerste jaar 86%  € 28,97 
Percentage tweede jaar  72%  € 24,26 
Tarief per uur na twee jaar   € 19,83 

' 
 
Toelichting: 
 

- Er wordt van uitgegaan dat een beschikking (ook voor informele zorg) alleen verstrekt wordt 
wanneer dat echt nodig is en ingeval binnen het eigen netwerk onvoldoende onbetaalde 
hulp geboden kan worden; 

- Een PGB is bij de wet geregeld; 
- De tariefstelling van een PGB als zodanig mag nooit leiden tot ontmoediging van 

gebruikmaking daarvan; 
- Betrokkenen moeten ruim de gelegenheid hebben om op de versobering tot 175% van het 

minimumloon, (= €. 19,83 p. uur) te kunnen inspelen; 
- Met het percentage van 175% lopen we ongeveer gelijk met het tarief dat onder de Wet 

langdurige zorg (WLZ) geldt voor informele zorg; 
- De cliënt mag niet de dupe worden van deze bijstelling. 

 
 
Indiener (naam raadslid met vermelding partij): 
 

M. van den Berg, Christen Unie; 

L. van Oorschot-Coppens, CDA; 

P. ’t Hoen, PvdA; 

A. van Alphen, Eiland van Vrijheid; 

M. van der Boom, SGP. 

 
 


