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Tijdelijk verminderde inzet op pgb en uitstel pilot integraal pgb 

Kennisnemen van: 

De tijdelijk verminderde inzet op het gebruik van pgb's in verband met de problemen bij de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) en de nieuwe startdatum van de pilot integraal pgb (1 januari 2016). 

Inleiding: 

De gemeente heeft de ambitie om mensen maximaal te stimuleren en faciliteren om regie te voeren over 
het eigen leven, ook als daar ondersteuning voor nodig is. Zo wordt al gewerkt met het integraal 
ondersteuningsplan zodat men niet keer op keer het verhaal hoeft te vertellen in de zoektocht naar 
passende ondersteuning en starten wij met de Inwonercloud waarin iedere inwoner zijn eigen digitale 
omgeving voor informatie, organisatie en ondersteuning heeft bij de dienstverlening in het sociaal domein 
(zie inwonercloud.nl). Voorts ziet Woerden het persoonsgebonden budget (pgb) als een instrument dat 
uitstekend bij past bij het streven naar zelfregie, omdat mensen als opdrachtgever per definitie zelf aan het 
roer blijven staan van de zelf ingekochte ondersteuning. Om die reden zet de gemeente Woerden sterk in 
op het gebruik van pgb's bij de reguliere Wmo en Jeugd-ondersteuningsvragen én heeft Woerden (samen 
met Delft) van staatssecretaris Van Rijn de unieke gelegenheid gekregen om een pilot met het integraal 
pgb te starten. Het integraal pgb is een budget dat mensen met een ondersteuningsbehoefte ter 
beschikking krijgen om daarmee die ondersteuning in te kopen die zij nodig hebben. Het budget is 
vraaggericht en wordt verleend onafhankelijk van het levensdomein waarin de vraag speelt (thuis, school, 
werk, zorg, mobiliteit, enzovoort). In de ideale situatie voegt het integraal pgb alle huidige 
financieringsvormen samen tot één budget, zonder schotten voor de besteding en dubbelingen bij het 
aanvragen en verantwoorden. 

Op dit moment echter willen wij tijdelijk een pas op de plaats doen waar het gaat om het promoten van 
pgb's en is de startdatum van de pilot integraal pgb verplaatst van 1 juli 2015 naar 1 juli 2016. 

Kernboodschap: 

Het consulententeam van het Woerden Wijzerteam heeft steeds ingezet op maximalisering van het gebruik 
van pgb's. Wij willen echter nu tijdelijk een pas op de plaats maken omdat wij veel pgb-gedupeerden 
hebben gesproken die door de huidige situatie bij de SVB in de problemen komen. In reactie daarop 
hebben wij eerder besloten in noodgevallen facturen te voldoen die eigenlijk door de SVB betaald hadden 
moeten worden. Hiermee wordt voorkomen dat zorgverleners de ondersteuning staken omdat rekeningen 
niet betaald worden. Dit is tot nu toe in minimaal 3 gevallen gebeurd. Uiteraard worden de voorgeschoten 
bedragen zo snel mogelijk verrekend met de SVB. 
Voorts hebben wij het consulententeam opdracht gegeven om tot nader order het pgb niet meer actief te 



promoten. Vanzelfsprekend worden inwoners die hun wettelijk recht hierop claimen gewoon geholpen, en 
ondersteund als er problemen voordoen. 

De scope van de pilot i-pgb is het ontschoften van alle budgetten in het sociaal domein welke per 1 januari 
2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten (het reeds ontschotte budget binnen het 
gemeentefonds en sociaal deelfonds), aangevuld met onder andere instanties dan gemeenten vallende 
budgetten die betrekking hebben op de ondersteuning van inwoners met ondersteuningsbehoeften in het 
sociaal domein. Helaas is er een Algemene Maatregel van Bestuur nodig om de inzet van de ontschotte 
budgetten te kunnen regelen. Om die reden is de startdatum van de pilot integraal pgb in Delft en Woerden 
verplaatst van 1 juli 2015 naar 1 januari 2016. Voordeel van de uitstel van de startdatum is dat er meer tijd 
is voor de bouw van een degelijk en eenvoudig administratief systeem bij de SVB, dat een separate 
administratie inricht voor de pilot i-pgb. Dit betekent dat de administratie los van de overige pgb's wordt 
gevoerd en er daardoor ook geen invloed ondervindt van de huidige pgb-perikelen bij de SVB. 

Inwoners die zich hebben aangemeld voor de pilot hebben een brief ontvangen over uitstel van de 
startdatum en worden op korte termijn uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek wordt bekeken of de 
inwoner voldoet aan de criteria om mee te kunnen doen aan de pilot. De eerste groep geselecteerde 
deelnemers begint na de zomer met het traject om te komen tot hun integrale pgb. 

De samenwerkingspartners zijn inmiddels ook geïnformeerd over de nieuwe startdatum van de pilot. 

Inwoners die willen deelnemen aan de pilot integraal pgb kunnen zich nog steeds aanmelden. Tot 1 januari 
2016 zijn er, naast de eerste selectie in mei, nog drie selectiemomenten gepland. 
Zo ontstaan er 4 groepen deelnemers die zich achtereenvolgens met Woerden Wijzer voorbereiden op de 
start van de pilot op 1 januari 2016. 

Vervolg: 

Als de problemen met de SVB zijn opgelost zal het consulententeam het pgb weer enthousiast gaan 
promoten. 

Na de zomer heeft de eerste groep deelnemers een afspraak bij Woerden Wijzer voor het bespreken van 
het ondersteuningsplan voor het integraal pgb. 

Bijlagen: 

Uitgaande brief, Pilot integraal pgb start 1 januari 2016, Kenmerk 15U.07945 
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Beste , 

Enige tijd geleden heeft u zich aangemeld voor de pilot integraal pgb in Woerden. We zijn blij met uw 
aanmelding. Met deze brief willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwe planning. 
Het plan was om de pilot per 1 juli te laten starten. Ondertussen is duidelijk geworden dat deze datum niet 
haalbaar is en is de start verplaatst naar 1 januari 2016. De vertraging heeft twee redenen: 

1. Een aantal voordelen van het integraal pgb die prettig zijn voor de gebruiker, kunnen niet worden 
uitgevoerd met bestaande landelijke regels. Daarom moeten er samen met het ministerie speciaal 
voor deze pilot wetswijzigingen worden geregeld. Dit kost extra tijd. 

2. Het integrale pgb vraagt een nieuw soort administratie. Deze moet eenvoudig en makkelijk in 
gebruik zijn. Het is niet mogelijk gebleken om dit administratiesysteem op een korte termijn met 
onze samenwerkingspartners te realiseren. 

Er wordt hard gewerkt om het integrale pgb mogelijk te maken. Gelukkig merken we dat de organisaties die 
we spreken graag meewerken. 
De nieuwe planning ziet er als volgt uit: 

Vanaf 18 mei start de selectie van de eerste groep deelnemers. Er wordt met u een afspraak 
gemaakt om te kijken of u in aanmerking komt voor deelname aan de pilot. U weet dus ruim voor de 
zomer of u kunt deelnemen aan de pilot. 

Op 22 juni is er een informatiebijeenkomst voor de geselecteerde deelnemers uit de gemeente 
Woerden. Hier zal de gemeentelijke toegang u goed informeren over de pilot zelf en ook over de 
voorbereidingsperiode tot aan de start op 1 januari. Er is tijdens de bijeenkomst voldoende tijd voor 
het beantwoorden van vragen. Wanneer u in plaats van de bijeenkomst liever een persoonlijk 
gesprek wil, dan is dit mogelijk. 

Na de bijeenkomst op 22 juni of in het persoonlijk gesprek wordt een afspraak gemaakt voor de 
eerste afspraak met een consulent van de toegang. Tijdens deze afspraak willen we samen uw 
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ondersteuningsplan voor het integraal pgb opstellen of rustig doornemen als u deze zelfstandig wilt 
maken. In uw ondersteuningsplan staat wat uw behoefte aan ondersteuning is. (De afspraken 
worden gepland tussen 15 en 29 september) De periode tot 1 januari wordt gebruikt om alles in 
gereedheid te brengen voor de start van de pilot. 

Op 1 januari 2016 begint de pilot en krijgt u ondersteuning vanuit uw integraal pgb. 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? U kunt dan gerust bellen met: 
Laura Boeij 
06-20094926 
boeii.l(5).woerden.nl 

Wij hopen u hiermee goed te hebben geïnformeerd en wij kijken uit naar de start van de pilot! 
Met vrieridejįįke groet, 

Boeij 
Pilot integraal pgb 

P.S. Kent u nog andere mensen uit onze gemeente die willen meedoen aan de pilot integraal pgb? Zij 
kunnen zich nog aanmelden bij Laura Boeij. 
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