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Tijdens de raadscommissie van 23 september zijn twee technische vragen blijven liggen. Hierbij de 

beantwoording. 

 

1. Het verschil tussen het pgb-tarief voor formeel en informeel kortdurend verblijf/logeren is erg groot. 

Waar komt dat van? 

Pgb begeleiding formeel wordt geboden door bijvoorbeeld zorgboerderijen en (meestal kleinere) professionele 

jeugdhulpaanbieders. Zij hebben betaald personeel in dienst en kosten van huisvesting en overhead. Het tarief 

informeel kortdurend verblijf/logeren is bedoeld voor opvang van jeugdigen in het eigen sociale netwerk, 

bijvoorbeeld door verwanten (ooms/tantes, opa’s/oma’s). Hier zijn geen betaalde professionals of kosten van 

huisvesting die worden doorberekend.  

 

2. Klopt het dat er bij de onafhankelijke cliëntondersteuning (door MEE) wachtlijsten zijn? 

De gemeente Groningen heeft een contract voor de onafhankelijke cliëntondersteuning voor 18+. Er is bij MEE 

op dit onderdeel nu geen sprake van wachtlijsten (antwoord MEE 29 september). Wel is er nu een kleine toeloop 

te bespeuren sinds vorige week. Alle aanvragen kunnen tot op heden worden geholpen.  

 

De RIGG subsidieert in opdracht van de Groninger gemeenten Stichting Zorgbelang voor de onafhankelijke 

cliëntondersteuning/ vertrouwenspersoon jeugd. In de Jeugdwet is de functie van onafhankelijke 

cliëntondersteuner iets anders en heet deze vertrouwenspersoon, zie hieronder het artikel in de Jeugdwet. De 

activiteiten voor deze subsidie aan Zorgbelang zijn ook als zodanig omschreven. De subsidie wordt voor 

komend jaar verlengd (t/m 31-12-2021). 

 

De RIGG subsidieert MEE in opdracht van de Groninger gemeenten ook voor een aantal andere functies, zoals 

het Vroeg Erbij Team en het Autisme Netwerk.  

 

Vertrouwenspersoon  

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport draagt er zorg voor dat: 

b. jeugdigen, ouders of pleegouders een beroep kunnen doen op een vertrouwenspersoon. 

 

Vertrouwenspersoon: 

• 1°.persoon die beroepsmatig of niet incidenteel als vrijwilliger jeugdigen, ouders of pleegouders op hun 

verzoek ondersteunt bij de uitoefening van hun rechten jegens het college, de jeugdhulpaanbieder of de 

gecertificeerde instelling, voor zover deze rechten samenhangen met de in deze wet geregelde 

onderwerpen; 

• 2°.die onafhankelijk is van het college, de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling waarmee 

de jeugdige, zijn ouders of zijn pleegouders te maken hebben, en 



Volgvel: 1 

• 3°.voor wie een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en 

strafvorderlijke gegevens is afgegeven; 

 

 

 


