
 
 

  
  

Aan de gemeenteraad 

 

Gemeentestukken: 2013 – 92 

  

AMENDEMENT 
 
 
Onderwerp: Amendement inzake Toegankelijkheid Pgb/Pvb 
 
 
1. Voorstel 
De raad wordt voorgesteld: 
 
1. De eerste twee alinea’s van hoofdstuk 3 “Het persoonsgebonden budget (Pgb) en 
Persoonsvolgend budget (Pvb)” beginnend op pagina 5 te vervangen door:  
 
“In de Wmo wordt voor individuele voorzieningen het recht op een Pgb ingevoerd. Belangrijk is dat 
de budgethouder daadwerkelijk in staat moet zijn de regie over zijn ondersteuning en zorg te 
voeren. Er moet sprake zijn van een goede kwaliteit, de ondersteuning en zorg moet goedkoper 
zijn dan via zorg in natura. Ten slotte moet de nieuwe regeling fraudebestendig zijn door onder 
andere de introductie van een trekkingsrecht.  
 
Het Pgb heeft grote waarde voor een cliëntgericht lokaal Wmo-beleid, omdat cliënten met een Pgb 
de zeggenschap hebben over hun eigen voorzieningen, zonder betutteling door de overheid. Bij de 
huidige Wmo-voorzieningen wordt het Pgb vaak succesvol ingezet.”  
 
2. In alinea 3 van hoofdstuk 3 “Het persoonsgebonden budget (Pgb) en Persoonsvolgend budget 
(Pvb)” na de derde zin toe te voegen: 
 
“Hij kan nog wel zelf bepalen bij welke hulpverlener wordt ingekocht, alleen de wijze van 
verstrekken wijzigt.”  
  
3. Bij de uitgangspunten Persoonsvolgend budget (pagina 6) de volgende punten te schrappen: 
 
- “Oriëntatie op zorg in natura gaat voor verstrekking van een pvb”  
- “Pvb alleen beschikbaar te stellen voor kleine doelgroepen met een specialistische complexe 

zorgvraag, daar waar veel, langdurig en complexe zorg nodig is en wanneer er geen zorg in 
natura aanwezig is.”  

- “Alleen voldoende gekwalificeerde hulpverleners(b.v. ten aanzien van opleiding) worden 
ingeschakeld, tenzij de begeleiding geen kwalificaties vraagt zoals bijvoorbeeld toezicht. 
Hiermee wordt tegelijkertijd het betalen van de mantelzorg tegen gegaan.”  

 
4. Bij de uitgangspunten Persoonsvolgend budget (pagina 6) de volgende tekstuele wijziging op te 
nemen: 
 
“Het gebruik wordt ingeperkt. Hierbij denken we aan:” 
 
Te wijzigen in: 
 



 
 

  

  

“Aan het gebruik stellen we de volgende voorwaarden:”  
 
5. Op pagina 10 uitgangspunt 3 te veranderen in: 
 
“Er wordt een Persoonsvolgend budget ingevoerd. Voor het in aanmerking komen voor het Pvb 
hanteert de gemeente geen andere dan door de wet voorgeschreven kaders.”  
 
2. Aanleiding 
Het voorstel tot het vaststellen van de Uitgangspuntennota 2.0 Decentralisatie AWBZ WMO BAR- 
gemeenten. 
 
3. Aspecten 
Het van belang dat de keuzevrijheid van cliënten tussen een collectieve voorziening en een 
individuele voorziening binnen de wettelijk gestelde kaders behouden blijft. Dit omdat de 
individuele zeggenschap over de keuze van zorg mensen de mogelijkheid geeft de regie over het 
eigen leven te behouden. Hierdoor kunnen mensen zelf hun zorg regelen en zelf bepalen hoe de 
zorg wordt ingericht waardoor ze kunnen werken, thuis kunnen wonen en participeren in de 
maatschappij. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Bij aanname van dit amendement wordt de tekst van de nota zodanig aangepast, dat blijkt dat 
Ridderkerk afwijkende keuzes heeft gemaakt. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
N.v.t. 
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