
Onderstaande vragen zijn van vrijdag 13 maart. We hadden deze al naar de griffie gestuurd toen de 
oproep van de burgemeester kwam om i.v.m. de coronacrisis zo min mogelijk raadsvragen in te 
dienen. Dit hebben wij gerespecteerd. Ondertussen hebben we vernomen dat de gemeentelijke 
organisatie wel aan het werk is en sturen we de vragen door naar u als wethouder.  We hopen dat u 
gelegenheid vindt om deze te laten beantwoorden. Helemaal onderaan hebben we een vraag 
geformuleerd n.a.v. het krantenartikel in het ED op 14 maart. 

 

Raadsvragen i.v.m. inkomenstoets 

 

De SP heeft contact met een mevrouw uit onze gemeente. Haar zoon heeft een behoorlijke 
beperking en hulp die goed aansluit bij de vraag die het gezin heeft, wordt vooralsnog onvoldoende 
gegeven. 

Het gezin heeft een PGB- jeugdwet. Op dit moment is er een herindicatie gaande. Wat voorheen niet 
van hen werd gevraagd, en nu wel is een inkomenstoets. Het gezin moet een volledig ingevulde 
Nibud-rekentool overleggen met daarin gegevens van: 

- Netto- inkomsten,  
- woning (type, bouwjaar, hypotheeklasten, WOZ waarde),  
- auto indien geen lease: km per jaar, nieuwe of 2e hands?,  
- energie en lokale lasten (gas elektra, water, OZB, reinigingsheffing, rioolheffing, 

waterschapslasten. 
- Verzekeringen, zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering etc. 
- Onderwijs, studie en studiekosten 
- Vervoer, afbetaling en afschrijving, motorrijtuigenbelasting, brandstof etc. 
- Overige vaste lasten: kinderopvang, alimentatie, bijdrage studerende kinderen etc. 
- Kleding en schoenen 
- Inventaris, huis en tuin, meubels, apparatuur, onderhoud huis en tuin e.d. 
- Niet-vergoede ziektekosten; eigen risico e.d. 
- Vrijetijdsuitgaven; vakanties, hobby’s, boeken, speelgoed, uitgaan e.d. 
- Huishoudelijke uitgaven; voeding, was- en schoonmaakmiddelen e.d. 

 
Er wordt aangegeven dat alleen de uitkomst van de Nibud berekening wordt opgeslagen. Wanneer de 
uitkomst van deze berekening is dat ouders financieel voldoende in staat zijn om de zorg van de zoon 
te kunnen bieden, zal er een negatieve beschikking volgen. Alleen wanneer er onvoldoende financiële 
handvatten zijn, dan wordt de aanvraag beoordeeld. 
De Nibud rekentool moet verstuurd worden naar een algemeen emailadres van het servicebureau 
(jeugd@servicebureau.nl). 

 

De SP heeft over deze gang van zaken de volgende vragen: 

1. Wordt er vaker een inkomenstoets afgenomen bij aanvragen voor de Jeugdwet? 

a. Zo nee, waarom dan wel eenmalig? 

b. Zo ja, in welke situaties gebeurt dit wel en in welke situaties gebeurt dit niet? 
 



Indien vraag 1 met ja beantwoord is, dan hebben wij ook de volgende vragen (2 t/m 8): 

 

2. Geldt de inkomenstoets ook voor zorg in natura (ZIN)? 

 

3. Welke beleidsregels liggen hieraan ten grondslag?  

4. Wanneer en met welk doel is de inkomenstoets ingevoerd? 

5. Waarom is de inkomenstoets ingevoerd zonder de gemeenteraad hierover te informeren?  

6. Is vooraf bepaald waar de grens ligt, als bijv. het inkomen of vermogen boven een bepaald bedrag 
is, moet men zelf jeugdhulp inkopen. Kunt u aangeven waar deze grens ligt? is dat vooraf bij de 
mensen van wie het Nibud rapport gevraagd wordt bekend? 

7. Mag de inkomenstoets juridisch wel, staat deze niet op gespannen voet met het feit dat de 
gemeente een zorgplicht heeft? 

8. stel dit gezin heeft een te groot inkomen, en krijgt dus geen hulp meer. Er zal dan iemand thuis 
moeten blijven om voor het kind te zorgen. Is dat wat het college voor ogen heeft? Dat ouders met 
een kind met een beperking dus niet kunnen werken? 

 

Wij hebben de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gebeld. Volgens de AP mag de gemeente alleen 
persoonsgegevens vragen wanneer het doel duidelijk is. De gevraagde gegevens moeten 
noodzakelijk zijn, en er moet een grondslag zijn om ernaar te vragen, daarnaast moet het emailadres 
waarnaar dit soort persoonsgegevens verstuurd wordt veilig zijn. 

9. A. waarom is alle bovenstaande informatie noodzakelijk bij het aanvragen van zorg in het 
kader van de jeugdwet? 
B. Kunt u uitleggen in hoeverre zijn de emailadressen van het servicebureau technisch en 
organisatorisch goed beveiligd? Is vooraf bepaald wie binnen de organisatie welke email mag 
inzien? 
 
 

Aanvullende vragen n.a.v. artikel ED; 

We lezen dat de mevrouw die wij kennen niet de enige is bij wie een inkomenstoets is afgenomen.  

1. Wij willen weten wat er met de andere gevallen gebeurd is. 

2. Indien er negatieve gevolgen waren n.a.v. de inkomenstoets, gaat het college deze compenseren? 

 
 
 

 

Murat Memis, fractievoorzitter SP 

In samenwerking met Sylvie van Dijk, commissielid SP 


