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Aan het college van B&W 
Gemeente Hilvarenbeek 

 
Betreft: Verordening Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Hilvarenbeek  2019 
 
Hilvarenbeek, 11 februari 2019. 

 
 

Geacht college, 

Onlangs ontvingen wij het voorstel voor een nieuwe verordening jeugdhulp en maatschappelijke 
ondersteuning Hilvarenbeek nadat we in een eerdere fase in een informeel overleg met de betrokken 
ambtenaren uitvoerig overlegd hebben over een eerder concept. Dat overleg leidde tot onderstaande 
reactie die we bij deze verordening ontvingen:  

“Daar waar mogelijk hebben wij deze opmerkingen verwerkt in de verordening en zijn een aantal vragen 
verduidelijkt in de toelichting op de verordening waar het Beekse verhaal meer naar voren komt. 

Tevens heeft u tijdens het overleg aangegeven dat u een verordening geschreven vanuit cliënt 
perspectief heel belangrijk te vinden. Aan u is aangegeven dat de voorliggende verordening slechts een 
tussenstap is naar het opstellen van een 3D verordening die ons beide voor ogen staat.  Wij willen hierbij 
de Participatieraad graag in een vroegtijdig stadium betrekken.” 

We hebben begrip voor de huidige versie van de verordening, maar we zijn natuurlijk wel heel benieuwd 
naar het vervolg op deze tussenstap. We zullen dan ook graag ingaan op de uitnodiging voor het overleg 
daarover. 

Nu naar aanleiding van het overleg veel van onze opmerkingen verwerkt zijn, resteren nog slechts enkele 
punten waarover we willen adviseren. 

1. Ten aanzien van cliëntondersteuning zijn onze opmerkingen over de onafhankelijkheid daarvan 
opgenomen. In de toelichting op de verordening staat dat cliënten over die ondersteuning 
worden geïnformeerd na de melding of tijdens het eerste gesprek dat met de cliënten in het 
kader van het onderzoek wordt gevoerd. Wij adviseren om informatieverstrekking hierover niet 
pas tijdens het eerste gesprek te laten plaatsvinden. Maak (in navolging van andere gemeenten 
in Hart van Brabant) een folder hierover met alle  informatie inclusief telefoonnummers en stuur 
die voorafgaand aan het gesprek naar de cliënten toe zodat ze van tevoren de  ondersteuners 
kunnen inschakelen. 
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2. In artikel 5.2 wordt gesteld dat de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp toelage € 10 per 4 

weken is terwijl in de toelichting staat dat het € 10 per uur is. We adviseren u duidelijk aan te 
geven welk bedrag het juiste is.  
 

3. In artikel 9.6.3 is opgenomen dat het college een besluit kan herzien op basis van de nieuwe 
verordening. Dat kan helemaal terecht zijn. Wat onzes inziens niet kan is het conform 9.6.4 
terugvorderen van een PGB dat al is verstrekt op basis van de oude verordening. Het kan wel 
stop gezet worden per datum van (het nieuwe besluit op basis van) de nieuwe verordening. We 
adviseren u deze tekst juridisch correct te formuleren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leon Bertens 

Voorzitter Participatieraad Hilvarenbeek 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


