
Gemeente Woerden 

RAADSINFORMATIEBRIEF 
14R.00768 

14R.00768 
§3 • • rJ 

gemeente 
WOERDEN 

Van college van burgemeester en wethouders 

Datum 16 december 2014 

Portefeuillehouder(s) : wethouders Koster & Duindam 

Portefeuille(s) : Jeugd, Sociaal Domein 

Contactpersoon : D. Wering 

Tel.nr. : 06-3971 8986 

E-mailadres : wering.d@woerden.nl 

Onderwerp: 

Groep jeugdigen met een PGB (nog) niet in beeld 

Kennisnemen van: 

Volgens de gemeente Rotterdam bestaat het vermoeden dat er (landelijk) een groep jeugdigen (en hun 
ouders) die gebruik maken van een PGB onvoldoende in beeld is. Omdat ze niet in beeld zijn kan de zorg 
continuïteit door de gemeenten niet gegarandeerd worden. We moeten er van uit gaan dat dit ook voor een 
aantal jeugdigen uit Woerden het geval kan zijn. Dit brengt vanzelfsprekend juridische en financiële risico's 
met zich mee omdat de zorgcontinuïteit voor deze groep 'hoe dan ook' door de gemeente gewaarborgd 
moet worden. 
Deze problematiek is recent in een bestuurlijk overleg tussen VWS, SVB, ZN en VNG - wethouder Koster 
neemt namens de VNG deel aan dit overleg - besproken. Partijen hebben toegezegd passende 
maatregelen te nemen zodat inwoners hier geen hinder van zullen ondervinden en gemeentes geen 
onhanteerbare risico's zullen ondervinden. Een en ander zal nader worden vastgelegd. 

Om tot een zorgvuldige overgang voor bestaande pgb-houders te komen zijn er twee belangrijke 
voorwaarden: 

1) De Pgb-houder beschikt in 2015 over een toegekend pgb-budget bij de SVB. 
Hiervoor is het nodig dat een cliënt een geldende indicatie heeft en door de gemeente is 
geïnformeerd over de hoogte van zijn pgb-budget in 2015 

2) De Pgb-houder kan via de SVB facturen aan zorgverleners laten uitbetalen 
Hiervoor is het o.a. nodig dat cliënt een zorgovereenkomst bij de SVB heeft aangeleverd, de SVB 
deze in de portal heeft geplaatst en SVB en gemeente deze heeft geaccordeerd. 

Ad 1) Pgb-houder beschikt over een toegekend pgb-budget 
Cliënten met een Wmo pgb (huishoudelijke ondersteuning) beschikken reeds over een toegekend pgb 
Voor een deel van de cliënten met een Awbz-pgb heeft de gemeente Woerden de benodigde cliënt- en 
budgetgegevens ontvangen. Deze cliënten zijn en worden door de gemeente geïnformeerd over het pgb 
budget 2015 dat in het kader van het overgangsrecht Wmo/Jeugdwet wordt ontvangen. 

Op landelijk niveau is vooral het volgende relevant: 
Overdracht van cliënt- en budgetgegevens is nog niet afgerond. Dit speelt met name bij pgb-houders 
jeugd. Het wordt (landelijk) uitgezocht waar dit door komt, maar op basis van een eerste steekproef 

Inleiding: 



vermoeden ze in Rotterdam dat (een deel van) de pgb-houders met een indicatie van bureau jeugdzorg 
ontbreken en kinderen die op een cluster 3 en 4 school zitten. Dit vermoeden kan dus ook voor 
Woerden van toepassing zijn. De gemeenten eisen dat dit snel gerepareerd wordt: pgb-houders die 
we niet kennen kunnen we ook niet informeren over hun pgb-budget 2015. Daarnaast is het ook 
onduidelijk of deze cliënten wel of niet een brief hebben gekregen van het zorgkantoor / de SVB dat ze 
een actuele zorgovereenkomst moeten aanleveren vanwege de invoering van het trekkingsrecht (zie 
hierna bij ad 2). 
Gecombineerde zorg. Veel cliënten die uit de AWBZ overkomen hebben een gecombineerd pgb voor 
onderdelen die naar de Wmo/Jeugdwet gaan (bijv. begeleiding) en onderdelen die naar de 
Zorgverzekeringswet gaan (bijv. verpleging en bij volwassenen ook een groot deel van de persoonlijke 
verzorging. Onderdelen die naar de Zvw gaan worden niet in het trekkingsrecht ondergebracht. 
Zorgovereenkomsten die de gemeente moet accorderen onder de Wmo/Jeugdwet bevat in veel 
gevallen ook deze onderdelen. Wij willen in principe alleen het Wmo c.q. Jeugddeel betalen maar -om 
een zorgvuldige overgang voor deze cliënten te realiseren - zoeken we een pragmatische oplossing in 
overleg met andere gemeenten hoe we (landelijk) met de gecombineerde zorgovereenkomsten 
omgaan. 

Ad 2. Pgb-houder kan via de SVB facturen aan zorgverleners laten uitbetalen: 
Met betrekking tot het aanleveren en accorderen van de zorgovereenkomsten spelen de volgende issues: 

1) Cliënten die nog geen zorgovereenkomst bij de SVB hebben aangeleverd (non-respons). 
2) Hoever is de SVB met het opvoeren van de zorgovereenkomsten in de portal. 
3) Hoever zijn gemeenten met het accorderen van de zorgovereenkomsten die in de portal staan 

De SVB heeft op 2 dec 2014 een lijst met PGB houders aangeleverd die nog geen zorgovereenkomst 
hebben aangeleverd. De gemeente gaat deze PGB houders een brief sturen en waar mogelijk bellen 
(indien we telefoongegevens hebben). 

De SVB heeft achterstanden in de verwerking van de zorgovereenkomsten. Sinds begin oktober staan de 
zorgovereenkomsten klaar in de portal, maar dat is maar een gedeelte van het verwacht aantal 
cliënten/overeenkomsten. Deze 'prop' werkt door naar gemeenten, ook naar de gemeente (we zien nu nog 
maar van een deel van de cliënten een zorgovereenkomst in de portal en kunnen daardoor pas op een later 
moment dan oorspronkelijk gepland tot accordering overgaan). 

Kernboodschap: 

Consequenties van het gesignaleerde issue bij 1: 
1) Gemeente kan pgb-houders waarvan de gegevens bij hen niet bekend zijn niet informeren over hun 
budget en niet opvoeren bij de SVB 
2) Pgb-houder kan zijn zorgverlener niet betalen omdat de gemeente hem niet met een pgb-budget bij de 
SVB heeft kunnen 'opvoeren' en gemeente de zorgovereenkomst niet kan toetsen. 
3) Als deze groep daarnaast ook niet is aangeschreven door de SVB (gemeente heeft hier geen zicht op), 
dan hebben zij ook geen zorgovereenkomst bij de SVB aangeleverd. In dat geval ligt er een dubbel 
probleem dat opgelost moet worden om een zorgvuldige overgang voor deze groep pgb-houders per 1-1-
2015 te realiseren. 
4) In het accorderen van zorgovereenkomsten die onderdelen bevat die niet onder de Wmo/Jeugdwet 
vallen loopt de gemeente een financieel risico en een rechtmatigheidsrisico. Maar bij het niet accorderen 
van deze overeenkomst ligt er een enorme tijdsdruk bij de pgb-houder om deze zorgovereenkomsten tijdig 
te ontvlechten, waarmee hij op 1 januari mogelijk zijn zorg niet kan betalen uit het pgb. 

Consequenties van de gesignaleerde issues bij 2: 
Pgb-houder kan in 2015 geen facturen betalen als er geen geaccordeerde zorgovereenkomst is. Dat is een 
risico voor de zorgcontinuïteit, daar waar Pgb-houders hun zorg niet kunnen voorfinancieren. 



Vervolg: 

Benodigde acties op landelijk niveau 
Partijen, VWS, SVB en VNG hebben toegezegd passende maatregelen te nemen zodat inwoners hier 
geen hinder van zullen ondervinden en gemeentes geen onhanteerbare risico's zullen ondervinden. Een en 
ander zal nader worden vastgelegd. 
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