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Datum 6 juli 2021

Ons kenmerk 2021-0095057

Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake Inkomenstoets Jeugd

Geachte mevrouw Nijhof,

Bij brief van 1 juli 2021, bij ons ingekomen op 1 juli 2021, heeft u op grond van 
artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie Beter Voor Dordt vragen gesteld inzake Inkomenstoets Jeugd.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Waarom wordt dit betreffende artikel dan nu n.a.v. de uitspraak van 
de Centrale Raad van Beroep uit de Dordtse verordening gehaald?

Antwoord De regionale brief waaraan u refereert is kort na de uitspraak van de 
Raad van Centraal Beroep opgesteld. De brief is primair bedoeld voor 
de negen gemeenten in Zuid-Holland Zuid waar de inkomenstoets nu 
ook wordt afgeschaft. De nadere uitwerking van de te zetten stappen 
in dat proces leert dat de gemeente Dordrecht bij het collegebesluit op 
16 april 2019 de juiste aanpassingen heeft doorgevoerd voor een 
adequate afschaffing van de inkomenstoets als instrument. De Dordtse 
verordening hoeft in dit kader nu dus zeker niet opnieuw te worden 
aangepast. Richting de andere negen gemeenten wordt ook 
gecommuniceerd dat dit deel van het desbetreffende artikel (dat daar 
in de lokale nadere regels staat opgenomen), juist goed is om te 
behouden. In die gemeenten dienen echter nog wel twee subleden van 
het artikel verwijderd te worden, net als in 2019 in Dordrecht is 
gebeurd. Overigens zijn de gemeenteraden het enige orgaan dat een 
lokale verordening kan aanpassen. Zoals bekend gaan we na de zomer 
verder aan de slag met een traject richting een nieuwe verordening 
jeugdhulp; daarbij kunt u vanzelfsprekend ook dit artikel 
heroverwegen.

Vraag 2. Heeft er in het verleden dan toch een vorm van inkomenstoetsing 
plaatsgevonden bij het aanvragen van Jeugdhulp in de gemeente 
Dordrecht?

Antwoord Sinds de afschaffing van de inkomenstoets door uw gemeenteraad op 
25 juni 2019 is dit instrument in Dordrecht niet meer gehanteerd. In 
de praktijk is dit overigens al het geval sinds u ons heeft verzocht om 
de verordening op dit onderdeel aan te passen; 12 maart 2019. Dit 
wordt onderbouwd door de gegevens uit het dashboard van de 
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.
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Indien er sinds die datum om wat voor reden dan ook sprake (b)lijkt 
te zijn van de toepassing van de inkomenstoets, dan is dit onterecht 
en verzoeken wij de desbetreffende persoon om zich te melden bij de 
gemeente. 

Vraag 3. Kunt u ons vertellen hoeveel inwoners er dan de afgelopen jaren te 
maken hebben gekregen met art. 8.11.e bij indicatiestelling?

Antwoord Artikel 8.11.e betreft geen vorm van een inkomenstoets; zoals 
hierboven gesteld wordt dat instrument sinds 12 maart 2019 niet 
meer in Dordrecht gehanteerd. Na het doorlopen van de stappen in 
artikelen 8.11.a tot en met 8.11.d is bepaald of er wel of geen PGB 
wordt verstrekt. Indien er aanleiding voor is wordt aan de hand van 
artikel 8.11.e besproken of de in te zetten hulpverlening op goede 
wijze gecombineerd kan worden met arbeid en of men daar 
desgewenst zaken in wil aanpassen. Dit betreft geen 
inkomenstoetsing, maar het in gezamenlijkheid bepalen van welke 
mogelijkheden er binnen de eigen kracht zijn en of en op welke wijze 
men die wil benutten. Het artikel kan hiermee uitsluitend van invloed 
zijn op de hoogte van de financiële regeling.
Sinds 2018 zijn er in Dordrecht 76 jeugdigen waarvoor het PGB 
product 'sociaal netwerk' (door ouders of derden) is ingezet. Er is 
hierbij niet gespecificeerd of artikel 8.11.e al dan niet aan de orde is 
geweest.

Vraag 4. Kunt u ons zeggen hoeveel mensen er hier afgewezen zijn met een 
afwijzingsbesluit op grond van dit artikel?

Antwoord Er zijn sinds 12 maart 2019 in Dordrecht geen aanvragen afgewezen 
op basis van een inkomenstoets, want dat instrument wordt hier sinds 
die datum niet meer gehanteerd. Op basis van het artikel 8.11.e 
kunnen geen aanvragen voor het PGB product 'sociaal netwerk' 
worden afgewezen.

Vraag 5. Kunt u ons vertellen hoeveel mensen er een aanvraag hebben gedaan 
waarbij het tijdens het opmaken van het plan door dit betreffende 
artikel nooit tot verstrekking van jeugdhulp kwam?

Antwoord Nee, dit wordt niet bijgehouden. Ook hier benadrukken we voor de 
volledigheid weer dat er in Dordrecht sinds 12 maart 2019 geen 
aanvragen kunnen worden afgewezen door inkomenstoetsing.

Vraag 6. Kunt u ons ook vertellen hoe u de Stichting Jeugdteams geïnformeerd 
heeft over het niet meer mogen nemen van deze stap bij het 
toekennen van Jeugdhulp en wanneer u dit gedaan heeft?

Antwoord Dit is niet aan de orde, zie antwoord vraag 1. 

Vraag 7. Wat zijn volgens u de consequenties van de wijziging van de Dordtse 
verordening voor inwoners? Wat gaat u daaraan doen?

Antwoord Zie antwoord vraag 1. De inkomenstoets is in Dordrecht al in 2019 op 
adequate wijze uit de verordening jeugdhulp verwijderd. Daardoor zijn 
er in dit kader, in tegenstelling tot de negen andere gemeenten in 
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Zuid-Holland Zuid, nu geen consequenties voor de inwoners van 
Dordrecht.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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