
Beantwoording technische vraag mevrouw Abresch (Gewoon Lokaal!) over de verordening 

jeugdhulp, tegemoetkoming hulp eigen netwerk 

Vraag 

Tijdens de behandeling van de verordening jeugdhulp in de oordeelvormende vergadering heeft 

mevrouw Abresch (Gewoon Lokaal!)  de vraag gesteld waarom het college in de verordening niet de 

mogelijkheid heeft opgenomen van de tegemoetkoming hulp eigen netwerk .  

 

Antwoord 

Het college heeft besloten om in de nieuwe verordening jeugdhulp niet de mogelijkheid op te nemen 

om een tegemoetkoming hulp eigen netwerk aan te bieden. Onderstaand is de argumentatie 

opgenomen.  

 

Per 1 januari 2019 is de wetgeving gewijzigd op het gebied van PGB voor zowel Wmo als jeugd.  

‘Vanaf 1 mei 2019 zullen alle personen die vanuit een overeenkomst van opdracht werken en betaald 

worden uit een persoonsgebonden budget (pgb), of minimaal het minimumuurloon moeten krijgen, of 

gebruik moeten gaan maken van de nieuwe regeling, met de zogenaamde ‘verklaring’. Nog niet alle 

budgethouders betalen nu het wettelijk minimumloon. Het gaat om de budgethouders die nog tot 1 

mei 2019 in de uitzonderingscategorie vallen’ 

 

De nieuwe ministeriële regeling ‘Hulp uit sociaal Netwerk’ is in het leven geroepen als reparatie op 

de situaties van PGB die niet passen in de Wettelijk minimumloon en minimum vakantiebijslag. Per 

2018 geldt het recht op wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag voor alle personen die 

tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht, tenzij deze arbeid 

wordt verricht vanuit de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep.  

 

Dit betekent dat ook de informele hulpverleners minimaal het minimumloon en minimum 

vakantiebijslag betaald moeten krijgen als zij, op basis van een overeenkomst van opdracht, vanuit 

een persoonsgebonden budget worden betaald. Omdat dit in enkele gevallen onwenselijke situatie 

om een arbeidsrelatie aan te gaan voor informele zorg heeft het ministerie besloten een wijziging op 

te nemen in de wet.  

 

Per 1 mei 2019 mogelijk om betalingen uit een PGB te doen in die situaties waar geen sprake is van 

een arbeidsrelatie (en er dus geen sprake is van een overeenkomst). Het gaat om hulp in 

familieverband, burenhulp of vriendendienst, die binnen een PGB ondersteuning bieden. Deze 

betalingen hoeven dan niet aan het wettelijk minimumloon te voldoen. Landelijk gaat het voor 

gemeenten om ongeveer 1900 budgethouders. Omgeslagen per gemeente gemiddeld dus ongeveer 

3 gevallen in de Wmo en/of Jeugd. Gemeenten kunnen zelf bepalen of zij deze mogelijkheid 

overnemen in de hun verordening.  

 

Situatie van de gemeente Steenbergen: 

We hebben ervoor gekozen om deze mogelijkheid niet in de verordening te nemen, maar enkel de 

mogelijkheid te bieden om informele zorg in te zetten met bijbehorend tarief zoals opgenomen in de 

beleidsregels.  Wij hebben als gemeente een jeugdzorgstelsel waarbij wij werken aan voorafgestelde 

doelen (al zijn ze klein) en resultaten. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een PGB, maken wij 



met die personen ook afspraken over de resultaten en doelen die na worden gestreefd. Een PGB 

houder kan besluiten om vanuit zijn PGB ook ondersteuning uit het informele netwerk te betrekken 

om de zorg voor een jeugdige te realiseren wanneer dit bijdraagt aan de te behalen doelen en 

resultaten. Omdat wij vinden dat inzet van deze zorg moet bijdragen aan het realiseren van de 

doelen, hanteren wij daarvoor de beleidsregels PGB met bijbehorende tarieventabel. Wanneer een 

PGB houder ondersteuning vanuit het informele netwerk in wil zetten anders dan in de beleidsregels 

is opgenomen, zien wij zit als mantelzorg en waarderen dat ook als dusdanig.  

 

Het is een bewuste keuze om deze vergoedingsregeling niet op te nemen in de Verordening 

Jeugdhulp en enkel de wettelijk minimumloon te hanteren. Dit om de volgende redenen: 

o PGB is een financieringsvorm voor specialistische jeugdhulp (zowel bij oplosbare als niet 

oplosbare problematiek) waaraan doelen en resultaten worden gekoppeld die met de PGB 

houder zijn opgesteld. Om deze doelen en resultaten te kunnen realiseren is een 

overeenkomst nodig met de uitvoerende partij.  

o Doordat er sprake is van specialistische jeugdhulp die bijdraagt aan het realiseren van 

doelen,  rekenen wij altijd met het wettelijk minimumloon.   

o Wij verwachten een aanzuigende werking met deze vergoedingsmaatregel op niet 

specialistische hulp. De inzet die geleverd wordt voor niet specialistische hulp, zien wij als 

mantelzorg.  Eventuele waardering hiervoor zal in mantelzorgbeleid moeten worden 

opgenomen. 

 

Op dit moment lopen er in de gemeente Steenbergen 11 PGB’s binnen de jeugdwet. Deze PGB 

bestaan voornamelijk uit ondersteuning en zorg door een van de ouders. Slechts in één geval is dit 

ook vanuit het informele netwerk zoals opgenomen in de beleidsregels.  

 

 

 


