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Twello, 1 mei 2017.
Geacht College,
De CMO constateert dat tijdens discussie en gesprekken te vaak in algemene zin
opvattingen en opmerkingen gemaakt worden over fraudes met betrekking tot het gebruik
van de z.g. PGB middelen. De CMO spreekt hierbij haar zorg uit dat, op basis van dit soort
algemene opvattingen en vooronderstellingen, mogelijk beleid wordt gemaakt, dan wel
bijgesteld, zonder dat er daadwerkelijk geconstateerd is wat er gaande is.
De CMO keurt oneigenlijk gebruik af. De CMO keurt ook oneigenlijke argumenten af.
De CMO is in absolute vorm voorstander van de keuzevrijheid van de individuele burger. Als
hij/zij de keuze heeft om te kiezen voor zorg in natura of voor PGB dan dient de gemeente
dit volledig te respecteren, te ondersteunen en te faciliteren.
In de conceptnota inkoop Jeugd, WMO en MO/BW worden de mogelijkheden van gebruik
van PGB niet meer kenbaar gemaakt terwijl het nog steeds een recht is.
De CMO constateert dat het advies en gebruik van de PGB-middelen daardoor mogelijk
beperkt en ingedamd wordt.
De CMO constateert verder dat zowel bij burgers als bij zorgaanbieders er onduidelijkheid
bestaat over de financiering van zorg via de z.g. PGB en de toewijzing. De CMO realiseert
zich dat de uitvoering ingewikkeld en complex is, mede omdat er een deel is waar de
gemeente voor verantwoordelijk is (Jeugdwet en WMO) en een deel dat via de gemeente
via de Zorgkantoren (deel Verpleging en verzorging), verloopt. Daarbij speelt ook mee dat
er vele instanties bij de uitvoering betrokken zijn: SVB, Zorgkantoren, Gemeenten.
Binnen het MNV worden de mogelijkheden benoemd maar onvoldoende actief bekend
gemaakt.
De CMO heeft in haar advies van december 2016 (Besluit maatschappelijke ondersteuning
gemeente Voorst 2017 en Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Voorst
2017), haar opvattingen over de toepassing van de PGB kenbaar gemaakt.

Onderdeel advies december 2016
Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Voorst 2017.
art. 3.3.3.1 Het is niet juist, dat de cliënt moet motiveren dat het bestaande aanbod van
zorg in natura in zijn situatie niet passend is. Dit is wel zo in de Jeugdwet, maar niet voor de
Wmo. Zie hiervoor de Handreiking pgb in de Wmo en Jeugdwet van de VNG, een publicatie
in opdracht van de Transitie Bureaus Wmo en Jeugdwet.
Ditzelfde geldt voor toevoeging dat de cliënt aannemelijk moet maken dat de verstrekking
van een Pgb aantoonbaar leidt tot betere en effectievere ondersteuning. (Nog afgezien van
het feit dat deze zin taalkundig niet gelukkig is, waar aannemelijk en aantoonbaar niet goed
te combineren zijn).
Het is wel juist dat de cliënt zich gemotiveerd op het standpunt moet stellen dat hij de
maatwerkvoorziening als Pgb geleverd wil krijgen. Met de argumentatie moet duidelijk
worden dat de aanvrager zich voldoende heeft georiënteerd op de voorziening in natura.
Wanneer een persoon de onderbouwing in redelijkheid heeft beargumenteerd, mag de
gemeente de aanvraag niet weigeren.
De CMO adviseert u dit artikel in deze zin aan te passen.

Advies
Met als belangrijkste doelen helderheid en zuiverheid in de discussie over het gebruik van
PGB binnen de gemeente Voorst en een heldere advisering naar de burgers en degenen die
verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming rondom Inkoop (inkoopnota’s 2019 e.v. mbt
Jeugd, WMO en MO/BW), adviseert de CMO u om te onderzoeken:
1. Waarom mensen gebruik maken van de PGB?
a) Jeugd, WMO - verantwoordelijkheid gemeenten
b) Deel Verpleging en Verzorging - verantwoordelijkheid zorgkantoor
2. Op welke wijze de gemeente de kwaliteit van dienstverlening en de
hulpmiddelen die worden ingekocht beoordeelt?
3. Op welke wijze mensen binnen de gemeente misbruik maken de PGB?
4. De uitslag van het onderzoek bekend te maken en op basis hiervan het beleid
eventueel bij te stellen.
De CMO is gaarne bereid tot een nadere toelichting en wacht uw reactie met belangstelling
af.
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