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Beantwoording van de vragen:
Vraag
In het RV wordt gesproken over ca 162 inwoners voor wie het PGB budget veranderd en een besparing
van € 430.000,—. Dat is gemiddeld ca € 2.655,— per PGB-houder per jaar. Zien wij dat goed?
Antwoord
Uitgaande van boven genoemde cijfers ziet u dit goed. In het raadsvoorstel is uitgegaan dat 80-85% van de
totale WMO PGB’s gebruikt worden voor het sociale netwerk. Zie hieronder de berekening.

Huishoudelijke hulp
(HH)
Begeleiding
Totaal

Totale PGB’s
(meeting oktober 2018)
66 inwoners

schatting consulenten inzet
sociaal netwerk
80% = 53 inwoners

128 inwoners
194 inwoners

85% = 109 inwoners
Ca 162 inwoners

In het raadsvoorstel zijn we uitgegaan van deze schatting aangezien de exacte gegevens niet geleverd
konden worden door de SVB. Vanuit het vorige coalitie akkoord was het idee van een PGB, dat er beschikt
wordt voor de zorg zonder dat de gemeente weet wie de zorg gaat uitvoeren. Dit is aan de inwoner. In ons
huidig systeem is daarom alleen het PGB bedrag opgenomen, zonder aanvullende informatie. De enige
wijze om het exacte aantal te achterhalen was alle beschikkingen opzoeken. Dit is echter veel werk waar
zowel de administratie als de consulenten geen tijd voor hadden.
In februari 2019 heeft de SVB de PGB lijst aangepast, waardoor toch achterhaald kan worden hoeveel
inwoners een PGB hebben binnen een sociaal netwerk. Op dit moment heeft volgens de SVB de gemeente
Woerden 55 unieke inwoners die een zorgovereenkomst met iemand uit het sociale netwerk hebben. 24
met huishoudelijke hulp (HH) en 35 met begeleiding (dit is meer dan het totaal, maar het kan dat iemand
zowel HH als begeleiding heeft).
Op dit moment zijn er in totaal 138 WMO PGB-houders. Dit betekent dat niet 80%, maar 40% (55/138) van
de totale WMO PGB’s gebruikt worden voor het sociale netwerk. Uitgaande van deze cijfers gaat het om
een besparing van € 225.000,- Dit is gemiddeld ca € 3.822,- bruto per PGB-houder per jaar. Voor de PGBhouder HH is het ca € 834,- en voor begeleiding ca € 6.072,-. Het bedrag is echter sterk afhankelijk van de
aantal geïnduceerde uren.
De werkelijkheid zal ergens tussen de schatting van de consulenten en de gegevens van de SVB leggen.
Cumulus biedt wel de mogelijkheid om dit te registeren en in de toekomst hebben we dus meer grip op
deze aantallen.
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Vraag
Hoeveel PGB houders zijn er in het totaal in Woerden? Dus zowel met professionele hulp als met informele
hulp
Antwoord
Tijdens de voorbereiding van dit raadsvoorstel (oktober 2018) waren er 194 WMO PGB-houders. Op dit
moment zijn er 138 WMO PGB-houders. Het verschil laat zien dat er minder PGB’s worden ingezet, maar
het aantal fluctueert ook per maand. In de gemeente Woerden is het percentage klanten met een PGB
14,6% van de totale beschikkingen.
Vraag
Is bekend welke typen informele hulp zoal worden ingezet? Gaat het vooral om ouders die zorgen voor
kinderen, buren, familie? We willen graag een beeld vormen welk type hulp nu met name wordt geboden
met PGB informeel
Antwoord
Huishoudelijke hulp
Informele hulp is zorg die niet door een professional (gebonden aan een organisatie of actief als ZZP-er)
wordt uitgevoerd. Over het algemeen wordt de huishoudelijke dan inderdaad geleverd door
familie/vrienden/kennissen/buren.
Begeleiding
Dit komt voor in variërende gevallen. In de meeste gevallen is een PGB aanvraag gedaan voor begeleiding
vanuit het netwerk. Dit gaat dan om ouders die individuele begeleiding bieden aan bijvoorbeeld kinderen
(18+) met autisme en of dubbele diagnose waarbij autisme en een andere psychiatrische stoornis aanwezig
is. Maar ook partners die bij verslechterde situaties meer zorgtaken krijgen om hun echtgeno(o)t(e) te
begeleiden en of aan te sturen. Ook zijn er gevallen waarbij uitwonende kinderen de zorg vanuit een PGB
voor hun ouders inzetten.
Vraag
Is bekend of het informele PGB inderdaad als inkomensvoorziening wordt gebruikt? Zijn er hulpgevers die
minder of niet werken in verband met het geven van hulp met dat informele PGB?
Antwoord
Huishoudelijke hulp
Incidenteel krijgen wij wel een melding dat men een PGB aanvraagt omdat de partner dan minder kan gaan
werken. Dit zijn echter aanvragen die we afwijzen o.g.v. Gebruikelijke Zorg
Voor PGB aanvragen voor niet inwonende weten we vaak niet wat de redenen zijn van de personen die de
hulp gaan verlenen en of dit te maken heeft met vervanging inkomensderving. Gezien het aantal uren wat
er geïndiceerd wordt zijn het vaak nevenverdiensten.
Begeleiding
Ja, er is sprake geweest van PGB aanvragen waarbij partners van de zorgbehoevenden minder konden
werken door de toename van zorgtaken. Hierdoor is er sprake van inkomensderving. We kunnen het niet
hard maken maar hebben in een aantal gevallen wel de indruk dat het PGB wordt gezien als vervanging
van inkomen. Een consulent heeft ook wel eens de opmerking gekregen dat er sprake is van financiële
afhankelijkheid en dat dit een prikkel is om een PGB in stand te houden.
Vraag
Wat is de marge in het verstrekken van het informele PGB? Wat is het hoogste en het laagste bedrag dat
wordt verstrekt? Wij willen graag inzicht in de impact op de financiële situatie van de inwoners die ten
gevolge van de wijziging minder PGB gaan ontvangen.
Antwoord
Huishoudelijke hulp
Huishoudelijke hulp is maximaal 100% ZIN. De ZIN tarieven huishoudelijke hulp zijn de afgelopen jaren
gestegen. De tarieven liggen tussen de € 20,- en € 26.40. In de nieuwe situatie verandert het naar € 18.48
(70% van €26.40). De marges kunnen dus per inwoner verschillen. Het maximale verschil is € 7.92 per uur.
Begeleiding
WMO begeleiding is het maximaal 100% ZIN (€ 41,- per uur). In de nieuwe situatie verandert het naar €
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20,- per uur. Maximale verschil is € 21,- per uur.

Bijlagen:
n.v.t.
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