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Wmo adviesraad ’s-Hertogenbosch 

 

 

1. Gevraagd advies over het Financieel Besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente  

’s-Hertogenbosch: het Persoons Gebonden Budget (PGB) Wmo. 

 

2. Gevraagd advies over het Financieel Besluit Jeugdhulp gemeente ’s-Hertogenbosch: het 

Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp 

 

Eén gezamenlijk advies over het  PGB Wmo en het PGB Jeugdhulp 

De uitgangspunten voor het PGB Wmo en het PGB Jeugdhulp zijn identiek. Daarom brengt 

de Wmo adviesraad onderstaand advies uit, geldend voor beide PGB’ s. 

Anders dan het Financieel Besluit Wmo bevat het Financieel Besluit Jeugdhulp nog een 

nadere uitwerking van de Verordening Jeugdhulp (het gehele artikel 1 van het besluit). De 

Wmo adviesraad zal de inhoud van dit artikel betrekken bij haar uit te brengen advies over 

de Beleidsregels Jeugdhulp. 

 

Compliment                                                                                                                             

In beide Financiële Besluiten is zoveel als mogelijk rust en continuïteit gecreëerd in 2015 

voor de huidige gebruikers van het PGB. Ook is gezocht naar ruimte om maatwerk te blijven 

bieden aan nieuwe PGB gebruikers, om flexibel en ruimhartig te zijn binnen de financiële 

kaders. De Wmo adviesraad is hierover verheugd en spreekt haar grote waardering voor 

deze inzet en intenties uit.                                                                                                      

(Zie de artikelen 4.1.d; 5.1.b; 5.2.d, 5.9. Besluit PGB Wmo en 2.2.d.en 2.9. Besluit PGB 

Jeugdhulp).                                                              

In lijn met besluitvorming en de intenties van het Bosch PGB                                         

De Wmo adviesraad heeft geconstateerd dat de bepalingen in de Financiële Besluiten 

logisch aansluiten bij het gestelde in de inmiddels vastgestelde Beleidsplannen Wmo en 

Jeugdhulp en de daarbij behorende Verordeningen. Ze zijn, voor zover mogelijk, in lijn met 

de wensen inzake het Bosch PGB.  

Vooroverleg 

Op ambtelijk niveau heeft vooroverleg plaatsgehad over de inhoud van de Financiële 

Besluiten. Veel van de opmerkingen van de Wmo adviesraad zijn verwerkt in de uiteindelijke 

voorstellen. De Wmo adviesraad beperkt zich derhalve tot enkele aanvullende opmerkingen 

en een aantal beschouwingen en aanbevelingen. 

 

Aanvullende opmerkingen bij het Financieel Besluit Wmo 

Artikel 5.7. 

In dit artikel is sprake van het uitoefenen van controle op de besteding van het doel van het 

persoonsgebonden budget. 

Wmo adviesraad: Wie oefent die controle uit en hoe vindt die controle plaats? 
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Artikel 6.2.  

In dit artikel gaat het over het niet innen van de eigen bijdrage voor personen met een 

verzamelinkomen tot 110% van het sociaal minimum. 

Wmo adviesraad: Houdt de mogelijkheid open om, op grond van ervaringsgegevens, dit 

percentage te verhogen tot 120 of 130% van het sociaal minimum, zoals in enkele andere 

steden gebruikelijk is. 

 

Aanvullende opmerkingen bij het Financieel Besluit Jeugdhulp 

Het PGB Jeugdhulp kan met ingang van 1 januari 2015 ook aangewend worden voor twee 

vormen van Jeugdhulp, waarvoor inzet van het PGB tot nu toe niet mogelijk was: pleegzorg 

en vormen van residentiële jeugdhulp. Wachtlijsten zouden mogelijk opgelost kunnen 

worden  door inzet van het PGB. Echter: bij deze zorg gaat het om grote sommen geld. 

Wmo adviesraad: start enkele pilots om na te kunnen gaan of inzet van het PGB leidt tot de 

gewenste en effectieve jeugdzorg, alvorens tot grootschalig gebruik van het PGB voor deze 

zorgvormen over te gaan.  

 
 
Beschouwingen en Aanbevelingen: 
 
1. Regionale insteek en lokale beleidsvrijheid 

Met de transities heeft de gemeente veel nieuwe taken  en verantwoordelijkheden 

gekregen, op grond waarvan nieuw beleid is gemaakt in het afgelopen jaar. 

Achterliggende gedachte bij deze transities is dat de gemeente veel beter weet wat 

burgers nodig hebben dan een rijksoverheid. Het is de bedoeling dat gemeentelijk beleid 

aansluit bij de kracht van de burgers. Om innovatie berustend op de uitkomsten van 

pilots en experimenten, op burgerinitiatieven en zorgvormen door burgers bedacht 

mogelijk te maken, moet afwijking van de regionale insteek mogelijk zijn. Uit gesprekken 

blijkt ons, dat het optrekken in regioverband leidt tot rigiditeit, waardoor de eigen 

gemeentelijke insteek niet of zeer moeizaam verwerkelijkt kan worden. 

Wmo adviesraad: Innovatie en maatwerk vragen (experimenteer) ruimte en het  

denken “out-of the box”. De Wmo adviesraad pleit er nadrukkelijk voor de regionale  

 insteek niet dusdanig dwingend te laten zijn, dat gewenste lokale invulling sneuvelt 

 onder de druk van regionale eenheid. 

 

2. Het nieuwe PGB in 2015: toch ingewikkeld 

De financiële afwikkeling van het PGB verloopt vanaf 1 januari 2015 via de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB); dus ook voor de huidige PGB houders. De SVB eist voor elke 

ondersteuningsdienst een aparte overeenkomst: koopt men via het PGB huishoudelijke 

hulp, begeleiding en lichamelijke verzorging in, dan moeten er drie verschillende 

overeenkomsten worden opgesteld, die naar de SVB moeten worden opgestuurd. 

Daarbij komt nog het verschil in tarieven, afhankelijk van de organisatie/hulp die wordt 

ingehuurd. Ingewikkeld voor de burger, die een PGB wenst, maar ook ingewikkeld voor 

de gemeente en de SVB. 

Er zijn drie verbindingen, die nog allemaal ingeregeld moeten worden: 

a. de verbinding gemeente-SVB,  
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b. de verbinding gemeente met de huidige PGB houders en in de loop van 2015: de  

     nieuwe PGB houders, 

c. de verbinding PGB houders-SVB. 

De Wmo adviesraad gaat er van uit, dat bovenstaande met problemen gepaard zal 

gaan. Mogelijke problemen: 

- De gegevens zijn nog niet overgedragen/of nog niet verwerkt, dan wel niet correct  

     verwerkt. 

- De uitbetaling vindt niet tijdig plaats waardoor mensen in liquiditeitsproblemen komen  

Ook verwacht de Wmo adviesraad dat, op het moment dat de PGB houder er niet 

uitkomt met de SVB, de PGB houder zich tot de gemeente zal wenden. 

Eén aanspreekbare ambtenaar binnen het gemeentelijk apparaat met bevoegdheid 

om op te lossen, is zeer gewenst. Dat brengt ons tot de volgende aanbevelingen: 

 

Aanbeveling: Stel binnen het gemeentelijk apparaat een specialist PGB voor de Wmo en 

een specialist PGB voor de Jeugdhulp aan, die voldoende macht en vrije ruimte hebben 

om de uitvoering te regelen, problemen op te lossen en uitgedachte werkwijzen die niet 

goed werken, bij te sturen.  

 

Aanbeveling: opnieuw benadrukt de Wmo adviesraad de noodzaak van eenduidige  

voorlichting, het herhalen van die voorlichting en het gebruik van meerdere 

voorlichtingskanalen tegelijk. Gebruik ook de Bossche Omroep. Maak daarin een  

vaste  rubriek met elke week een casus met een probleem en hoe dat probleem  

wordt opgelost. 
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G. van der Lee- van Groeningen 

Voorzitter 


