Barneveld, 31-10-2019
Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld
Ter attentie van I.A.W. Tilanus
Betreft: Advies inzake ‘Wijziging Verordening Jeugdhulp Gemeente Barneveld’

Geacht B&W,
Aanleiding
De ASD heeft op 29 oktober jl. een toelichting gekregen van de heer I.A.W. Tilanus over de voorgestelde
wijziging. Dit n.a.v de toegestuurde stukken betreffende de wijzigingen verordening Jeugdhulp
Gemeente Barneveld.
De ASD heeft na deze toelichting hier verder over gesproken en kan geeft een positief advies met de
volgende opmerkingen / voorstellen voor wijziging - aanvulling:
Opmerkingen:
1. In de verordening wordt steeds gesproken over een “maximaal” tarief. Het advies van de ASD is
om het woord “maximaal” bij de verschillende tarieven weg te laten. Dit schept alleen maar
verwarring omdat er geen lager tarief zal worden gehanteerd.
2. In artikel 14 wordt gesproken over “onderzoek naar recht- en doelmatigheid worden ……
gecontroleerd”. De ASD adviseert uiterste zorgvuldigheid bij deze onderzoeken. In het verleden
is gebleken dat dit erg gevoelig ligt bij de cliënten; het wordt ervaren als een fraude onderzoek.
De heer Tilanus heeft aangegeven dat het nu de praktijk is dat in het PGB-plan en
gespreksverslag aanvullende zaken worden vastgelegd waardoor de accountant voor de
genoemde controle hiervan gebruik kan maken zonder direct contact met de cliënten.
Wij adviseren u dit duidelijker in de toelichting vast te leggen.
3. Het uurtarief zal van € 20,00 naar € 15,00 gaan. Dit is een forse vermindering. De uiteindelijk
bedragen die worden toegekend voor dagdelen en de etmaalvergoeding blijven hetzelfde.
Wij adviseren u cliënten de geconfronteerd worden met de daling van het uurtarief helder, tijdig
en volledig te informeren over deze wijziging.
4. Zoals al vaker aangegeven is het voor cliënten moeilijk om de formele veelal juridische
formuleringen in de verordeningen en toelichtingen te lezen en begrijpen.
Wij adviseren u nogmaals om de verordening en toelichting uit te breiden met een zgn.
“leeswijzer” waarin in begrijpelijke Nederlandse taal eventueel aangevuld met ondersteunende
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plaatjes/beelden en voorbeelden de verordening toegankelijk en duidelijk wordt voor
(toekomstige) cliënten.

De ASD ziet met belangstelling de reactie van B&W tegemoet inzake de bovengenoemde adviezen.
Uiteraard is de ASD bereid mondeling toelichting te geven en vragen van uw zijde te beantwoorden. De
ASD is het beste bereikbaar per email (secretaris@asdbarneveld.nl).
Met vriendelijke groet,

Jan Vogel
Secretaris Adviesraad Sociaal Domein
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