
    
 

Amendement vangnet bij vermindering informele PGB 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel: Wijziging verordening maatschappelijke 
ondersteuning Woerden 2015. 
 
De raad besluit om aan het raadsvoorstel het volgende beslispunt toe te voegen na punt IV 
 
V.  over deze wijziging alle gebruikers van het informele PGB persoonlijk te informeren en hun daarbij de mogelijkheid te 
bieden in gesprek te gaan over de gevolgen. In gevallen waarbij dit besluit leidt tot meer dan 10% inkomensverlies over het 
totale inkomen, óf tot een inkomensniveau onder 120% van het minimumloon, samen met die inwoners te zoeken naar een 
oplossing op maat die niet leidt tot armoede en/of het noodgedwongen beroep doen op duurdere professionele zorg of een 
inkomensvoorziening als de bijstand. 
 
Toelichting 

 Het informele PGB is een manier om te zorgen voor een naastbetrokkene die hierdoor geen beroep hoeft te doen 
op (dure) professionele zorg. Dit kan in sommige gevallen betekenen dat het PGB tevens inkomensvoorziening is. 
Bijvoorbeeld als een ouder of partner een baan (deels) opzegt om de zorg voor kind of partner op zich te nemen. 
Hiermee kan goede zorg worden geboden binnen het netwerk die beter aansluit dan professionele zorg.  

 Het is bekend dat er PGB-houders zijn die dankzij het PGB samen met partner of andere naastbetrokkenen nog 
net boven de armoedegrens kunnen leven. Het is niet bekend in welke situaties Woerdense PGB-houders 
verkeren. Het kan niet de bedoeling zijn dat er meer mensen een beroep op een inkomensvoorziening moeten 
doen door een wijziging van het PGB-tarief. 

 

 De gemeente Woerden heeft in het beleid in de vorige periode gekozen voor het stimuleren van het gebruik van 
PGB. Dat kan betekenen dat inwoners die hiervoor, met stimulans van de gemeente, hebben gekozen, hun leven 
en inkomen hebben afgestemd op de verwachting van het niveau van de 100% informele PGB. Tijdens de laatste 
begrotingsbespreking is benadrukt dat in Woerden het PGB een volwaardig alternatief voor Zorg in Natura is en 
blijft. Er is een voornemen om het aantal contracten met zorgaanbieders te verminderen. Hiermee is des te 
belangrijker dat inwoners die geen zorg kunnen vinden in het geboden aanbod gebruik kunnen maken van het 
(informele) PGB als alternatief. De voorgestelde wijziging kan betekenen dat inwoners worden geconfronteerd 
met een fors inkomensverlies tot 30% van het inkomen. Inwoners van Woerden mogen rekenen op een 
betrouwbare gemeente en niet de dupe worden van een beleidswijziging na een coalitiewisseling. 
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