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Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
De heer F. van Vugt

p.a. Mary Zeldenrustlaan
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51.22 CH RIJEN

Uw kenmerk:
Ons ken m erk : L7 uit27 39O
Zaaknummer: 177K00019

Behandelaar: Kees Jacobs
Telefoon nu m mer : 088-3 82 7086
Mail: keesjocobs@ obg.n I

Verzonden op: L7 juli20L7

Onderwerp: Memo concrete situaties sturen op ZIN in plaats van verstrekken van PGB

Geachte heer Van Vugt,

lk bericht aan u dat het college van Burgemeester en Wethouders op 11juli 201.7 kennis heeft
genomen van uw boven aangehaalde memo mettetrekking tot het verstrekken van PGËs intret
kader van de Jeugdwet en de Wmo. Het college heeft besloten dat uw memo geen aanleiding geeft
tot het herzien van de reactie van het college d.d.27-2-2017 aan u over deze problematiek. De
argumenten hiervoor zijn:

1. het Sociaal Team heeft "open gesprekken" met de cliënten;
2. PGB's worden niet ontmoedigd door het SociaalTeam;
3. het Sociaal Team wijst cliënten op voor- en nadelen van een PGB;
4. cliënten worden gewezen op de mogelijkheid van onafhankelijke ondersteuning door MEE;
5. niet alle door u verstrekte concretiseringen waren voor het Sociaal Team herleidbaar tot een
6.

7.

specifieke casus. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat ouders/jongeren tevreden
zijn over het proces en over de bejegening door het Sociaal team;
de concretiseringen hebben betrekking op casus uit 201-6. De werkwijze van het Sociaal team
wordt op basis van de praktijk geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Dit is een continue
proces;
het SociaalTeam is gebonden aan complexe wettelijke regelgeving. Wij begrijpen dat zulks
tot onduidelijkheden en vragen bij ouders/jongeren kan leiden. Deze ontevredenheid heeft
niet geleid tot bezwaarschriften tegen besluiten van het Sociaal Team.

Het college zal de toekenning van PGB's door het Sociaal Team blijven volgen. Indien bij uw Raad
algemene signalen hierover blijven binnen komen, dan is het college uiteraard bereid om deze met u
te bespreken. U gelieve dit te melden aan de heer K. Jacobs, uw contactpersoon bij de ABGorga nisatie.
Postbus 73
51-20 AB Rijen

Telefoon t4076L
E-mail: info@silzeriien.nl
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Indien u vragen heeft over deze brief, dan kunt u hierover contact opnemen met de heer

K. Jacobs.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen,
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Piet Sprangers

Domeinmanager Socíaal
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