
 

Amendement 10 PGB Jeugdhulp 
 
 

 

Voorstel nr. agendapunt 8 Jeugd en WMO 

 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 22 december 2022 

 
Ondergetekende stelt voor het ontwerpbesluit te wijzigen te vullen als volgt:   
 
Constaterende dat: 
- in de verordening Jeugdhulp de hoogte van PGB vergoeding in plaats van natura zorg beperkt blijft 
tot de prijs van de laagste aanbieder. (14.1c) 
- er daarmee binnen het PGB aanbod daarmee geen keuze mogelijk is  
- extra kosten boven de laagste PGB aanbieder aan de ouders in rekening worden gebracht. (14.2) 
- tarieven PGB 70% bedraagt van het rekenkundig gemiddelde van zorg in natura (14.4) 
 
overwegende dat: 
- de financiële situatie van ouders geen invloed zou mogen hebben op de keuze en kwaliteit van de 
zorg 
- er met alleen vergoeding voor het laagste bedrag technisch gezien geen keuze is. 
- de kosten in natura rekenkundig hoger zijn dan PGB-vergoeding en dus geen verhoging van 
gemeentelijke lasten 
- de laagste en hoogste inschrijving bij de berekening artikel 14.4 niet mee worden genomen 
- concurrentie op prijs alleen vaak ten koste gaat van kwaliteit 
- de gemeente zou moeten streven naar de best mogelijke kwaliteit jeugdzorg met keuze voor cliënten. 
 
Verzoekt het college Artikel 14.1c in de verordening te wijzigen naar: 
bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie een na goedkoopste adequate in 
de gemeente tijdig beschikbare individuele voorziening in natura. 
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    overgenomen 
Het amendement   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 
                                 verworpen                                                
 
fracties voor: 
 
fracties tegen:  
 
 

                                                                                                   ……….…………………., griffier. 

  



 

 

 
Amendement:: 
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 
 
Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een  aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het 
amendement, waarop het betrekking heeft. 
 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een 
mondelinge indiening kan worden volstaan. 


