
Beschrijving casussen

Ouders met een dochter van 14 jaar met psychiatrische problematiek. Ouders willen een PGB voor 

een gezinsopname van 2 weken in het buitenland, kosten circa €20.000 euro. Er zijn twijfels bij de 

kwaliteit van zorgverlening en de doelmatigheid van dit traject, daarnaast is er een passend 

alternatief beschikbaar in Nederland. Het wijkteam wijst de aanvraag af en vervolgens dienen ouders 

bezwaar in. 

Vanuit de afhandeling van het bezwaar wordt geconstateerd dat er onvoldoende grond in de huidige 

verordening is om de aanvraag af te wijzen op basis van het passende alternatief dat beschikbaar is 

in Nederland. Op basis hiervan wordt de aanvraag toegekend, waarbij een budget wordt toegekend 

van 90% van het zorg in natura tarief.

Ouders met een zoon van 8 met problematiek in het sociaal persoonlijk functioneren. Ouders willen 

een informeel PGB van €3.000 per maand voor de begeleiding in de thuissituatie, daarnaast wordt 

zorg verleend door een zorgaanbieder. Op basis van het afwegingskader wordt een arrangement 

samengesteld dat inhoudelijk en qua hoogte van het bedrag gebaseerd is op problematiek van de 

zoon. Het arrangement is niet passend voor de inzet van en de zorgaanbieder en het informeel PGB 

en ouders geven aan het hier niet mee eens te zijn. 

Op basis van de huidige verordening wordt geconstateerd dan de aanvraag van ouders niet kan 

worden afgewezen, omdat de resultaat gestuurde inkoop nog niet is verwerkt in de huidige 

verordening. In de nieuwe verordening is dit wel opgenomen.

Ouders met 1 kind van 8 jaar. Kind heeft diverse psychiatrische beperkingen. Ouders willen de zorg 

inzetten middels een formeel PGB bij een zorgverlener. Er zijn twijfels over de kwaliteit van deze 

zorgverlener vanuit het wijkteam. 

In de huidige verordening zijn geen concrete eisen gesteld aan de kwaliteit van de zorgverlener. In de 

nieuwe verordening zijn hier wel concrete eisen over opgenomen. Artikel 4.2.1 lid 3a

Een casus waarbij de ouders van een kind van 4 jaar zorg aanvragen. Ouders hebben beiden een 

verstandelijke beperking en er zijn twijfels of ouders in staat zijn een PGB te voeren.

In de huidige verordening is geen bepaling opgenomen op grond waarvan getoetst kan worden of 

ouders in staat zijn om een PGB te voeren. In de nieuwe verordening is hier wel een bepaling over 

opgenomen. Artikel 4.2.1 lid 2

Een casus waarbij ouders overbelast zijn, maar de zorg zelf willen gaan leveren en daarom een 

informeel PGB aanvragen.   

In de huidige verordening zijn onvoldoende concrete eisen opgenomen waar ouders aan moeten 

voldoen om een informeel PGB te kunnen voeren. In de nieuwe verordening is hier wel een bepaling 

over opgenomen. Artikel 4.2.1 lid 3c


