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Onderwerp
Purmerends PGBmodel

Motietekst of besluit
Het college te verzoeken: 1. Te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn voor de invoering van een 'Purmerends
PGBmodel' (naar voorbeeld van het Amsterdams model met
vouchers);2. In het onderzoek nadrukkelijk fraudepreventie te
betrekken; 3. Bij het onderzoek vooral gebruik te maken van
ervaringen in andere gemeenten; 4. Rekening te houden met
de wens van de raad om aansluitend een 'Purmerends PGBmodel' in te voeren per 1 januari 2013.

Stemverh.
Voor: Trots op Nederland,
Stadspartij, VVD,
GroenLinks, PvdA, AOV,
CDA en Leefbaar
Purmerend2001 (26);
Tegen: D66 en SP (5).

Stand van zaken
Afdeling
WW
Op 25 april 2013 is de brief van de staatsecretaris VWS aan de 2e kamer ontvangen
waarin staat hoe het regeerakkoord verder wordt uitgewerkt. Daarin staat vermeld dat
het kabinet een recht op het pgb onder stringente voorwaarden in de nieuwe Wmo en de
kern AWBZ gaat creëren. De pgb-mogelijkheid is onderdeel van de discussie en
besluitvorming over de uitvoering van de AWBZ-begeleiding. De uitwerking van de door
het kabinet aangekondigde stringente voorwaarden wordt nu in eerste instantie
afgewacht.
Update november 2014: de pgb wordt meegenomen in de nadere regels voor 2015.
Voor 01 januari 2015 moeten de regels klaar zijn.
Update februari 2015: Ten tijde van het voorstel te kijken naar een Purmerends pgb
model was nog niet duidelijk dat er maar weinig beleidsruimte zou zijn omtrent een pgb
model.
V.w.b. de pgb’s geldt vanaf 1 januari 2015 het wettelijke trekkingsrecht. De wettelijke rol
van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is vanaf die datum anders geworden.
Wanneer er door de gemeente een pgb verstrekt wordt dan verzorgt de SVB de
betalingen richting de hulp/zorgverleners. De oude systematiek dat de gemeente betaalt
aan de cliënt en deze vervolgens aan de hulp/zorgverlener is vanaf 1-1-2015 niet meer
mogelijk. Hiermee lijkt een andere manier van vormgeven van het pgb door bijvoorbeeld
vouchers voor alsnog niet mogelijk.
Om deze zelfde reden moet Purmerend ook stoppen met het vouchersysteem van hulp
bij het huishouden, beter bekend onder de naam alfacheque Purmerend.
Update juni 2015: geen aanvullingen. Update mei 2016: Uit beantwoording
kamervragen d.d. 27-1-2016 door sts. Van Rijn blijkt dat op dit moment geen sprake kan
zijn van een gemeentelijke PGB-model.
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