
 

 

 

 

 

Aan de commissie Samenleving 

 

 

 

30 januari 2019 

Betreft:  2e beroepzaak jeugdwet-PGB en vaktherapie  

 

 

Geachte Raadsleden van de commissie Samenleving, 

 

 

In de bestuursperiode 2014-2018 hebben de vaktherapeuten in de commissie Samenleving een 

aantal keren verteld over de problemen die zij ondervonden met de gemeente en het CJG om hun 

werk goed te kunnen doen.  Hierdoor is tweemaal het uitvoeringbesluit jeugdhulp PGB aangepast. 

Sinds de nieuwe bestuursperiode in april 2018 is ingegaan heeft u niet meer van ons gehoord. Dat 

betekent niet dat er niets gebeurd is op dit gebied. 

 

Hierbij wil ik u informeren over twee rechtszaken die een van mijn cliënten tegen de gemeente 

Haarlem heeft gevoerd over fouten in de PGB beschikking voor vaktherapie. 

 

Mijn cliënt is in november 2016 in beroep gegaan bij de rechtbank omdat hun bezwaar op de 1e PGB-

beschikking ongegrond was verklaard door de bezwaarcommissie van de gemeente. In februari 2018 

diende het beroep en in april 2018 bleek uit de uitspraak van de rechtbank dat het beroep gegrond 

was verklaard (zie bijlage 1). Deze uitkomst is destijds met raadsleden gedeeld. 

Er volgde een tweede schriftelijke bezwaarprocedure, waarbij de uitkomst nagenoeg ongewijzigd 

was ten opzichte van het eerste bezwaar. Ouders besloten voor de tweede keer in beroep te gaan, 

waarbij ikzelf als hun gemachtigde optrad. Op 18 januari j.l. was de zitting bij de rechtbank. De 

gemeente heeft op deze zitting twee fouten erkent (niet toekennen van indirecte cliëntgebonden tijd 

en niet toepassen van het gelijkheidsbeginsel), deed een voorstel om dit recht te zetten en zegde een 

afspraak met mij als gemachtigde toe om voor de PGB-verleningen met ook een te laag tarief tot een 

oplossing te komen. Hiermee kon het beroep worden ingetrokken en werd een proces verbaal 

opgemaakt (zie bijlage 2). Ik verwacht dat er spoedig een uitnodiging zal komen voor het gesprek om 

alles in orde te maken. 

 

Het is zeer spijtig dat er 2,5 jaar, twee bezwaar- en twee beroepsprocedures nodig waren voordat 

deze fouten konden worden ingezien en erkent. De ouders en ik hadden het CJG en de gemeente 

hier al meerdere keren op gewezen. De procedures hebben ouders en mij onnodig veel tijd gekost.  

Ik hoop dat dit niet meer nodig zal zijn en ouders en vaktherapeuten voortaan eerder serieus worden 

genomen als zij op fouten wijzen. 
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Daags voor de zitting kreeg ik een uitnodiging van wethouder Botter om kennis te maken en de 

problemen tussen de gemeente en de vaktherapeuten te bespreken. Op 12 april zal ik samen met 

twee collega’s onze ervaringen en visie op de stand van zaken met de wethouder delen en we hopen 

natuurlijk dat dit tot een verbeterde situatie rondom de vaktherapeuten zal leiden. Ik zal u hiervan 

op de hoogte houden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Terenja Dors 

Vaktherapeut/beeldend therapeut 

  



 

  


