
 

 

 

Amendement inzake PGB 

Ondergetekende(n) stelt het volgende amendement voor inzake het raadsvoorstel Besluiten 

programma Transformatie sociaal domein: 

De raad besluit: 

Het huidige beslispunt 4:  
‘Individuele voorzieningen en ondersteuning worden in 2015 verstrekt door middel van een 
persoonsgebonden budget (PGB) of alles-in-1 budget, tenzij dit niet mogelijk blijkt te zijn.’  
 
Te wijzigingen in: 
4. Individuele voorzieningen en ondersteuning worden in 2015 daar waar mogelijk verstrekt 
door middel van een persoonsgebonden budget (PGB) of alles-in-1 budget, met de volgende 
specificering: 

a.) Naast de mogelijkheid voor PGB en alles in 1 budget zal altijd de keus voor zorg in 
natura blijven bestaan.   

b.) Nadere uitwerking van de inzet van het PGB en alles in 1 budget, zal worden 
uitgewerkt in een businesscase welke in het najaar 2014 wordt voorgelegd aan de 
raad. 

c.) Het college zal de raad vroegtijdig informeren over de inhoud en uitvoering van de 
landelijke pilot. De raad behoudt het finale oordeel over het al dan niet doorgang 
vinden van de pilot.   

 
Toelichting: 
Ad a.) De inzet op het PGB sluit mooi aan bij de transformatiegedachte; een groter beroep 
op de eigen kracht, met meer eigen regie voor de inwoners. Echter, de keus voor zorg in 
natura zal altijd moeten blijven bestaan. Er is immers altijd sprake van doelgroepen die niet 
in staat zijn tot het houden van de eigen regie en dit niveau ook niet gaan bereiken. Zeker 
gelet op de verhouding in het gebruik zoals die er nu liggen (95% ZIN en 5% PGB).  
 
Ad b.) Gevolgen en risico’s van de maximale inzet van het PGB zijn nu nog onvoldoende in 
kaart gebracht. Hoe zit het met de financiën? Wat als er een erg groot beroep gedaan wordt 
op de ondersteuning bij het PGB, welke de gemeente verplicht is uit te voeren?  
Wat betekent het voor de organisaties en het brede zorgaanbod wat we willen nastreven?  
Hoe wordt de monitoring geregeld? Hoe bewerkstellen we minder fraude? Et cetera.   
Allemaal vragen die passen bij een proces wat nog in ontwikkeling is, maar die we wel graag 
verder uitgewerkt willen zien in een plan/businesscase. Waarin is uitgewerkt: concrete 
doelstellingen, risico’s vanuit verschillende perspectieven (gebruiker, gemeente, 
organisaties) en financiële gevolgen en risico’s.  
Ontwikkeling van de inzet van het PGB en alles in 1 budget wordt ondersteund, maar wel 
met voldoende zicht op doelstellingen en risico’s. Dit is tevens ter bevordering van de 
kaderstellende en controlerende rol van de raad aangaande dit proces de komende jaren.   
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