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Beleidsvisie herziening pgb beleid  

 
Inleiding en doel 
 
Een aanspraak op een maatwerkvoorziening kan verstrekt worden als zorg in natura(zin) of een 
persoonsgebonden budget (pgb). Zorg in natura betekent dat de inwoner de zorg rechtstreeks geleverd 
krijgt. Een zorgaanbieder levert direct hulp bij het huishouden of begeleiding of de cliënt kan naar een 
dagbestedingslocatie. Hiervoor heeft de gemeente via het SWVO zorg in natura ingekocht. Indien de zorg 
in de vorm van een pgb wordt verstrekt kan de inwoner in principe zelf kiezen wie de zorg zal leveren. De 
Wmo stelt de volgende eisen aan aanvraag en beheer pgb:  

 cliënt wordt meegedeeld welke mogelijkheden er zijn om te kiezen voor een pgb. Hij of zijn 
vertegenwoordiger wordt in begrijpelijke bewoordingen ingelicht over de gevolgen van zijn keuze; 

 cliënt stelt zich gemotiveerd op het standpunt dat hij de maatwerkvoorziening als pgb geleverd wenst te 
krijgen (Wmo) en dat de individuele voorziening die wordt geleverd door een zorgaanbieder door hem 
niet passend wordt geacht (Jeugdwet); 

 cliënt of vertegenwoordiger is in staat pgb taken op verantwoorde wijze uit te voeren; 

 het beheren van het pgb mag niet uit het pgb budget worden vergoed; 
De gemeente mag deze voorwaarden zelf verder vorm geven.  
 
Sinds 2015 is het ‘trekkingsrecht’ ingevoerd. De pgb houder kan niet meer zelf betalingen uit zijn pgb 
budget doen. De Sociale verzekeringsbank (SVB) heeft op zijn naam een budget gereserveerd. 
Zorgaanbieders dienen hun factuur in bij de SVB. Deze zorgt voor de betalingen op grond van door de 
gemeente doorgegeven gegevens. De procedure voor een pgb verstrekking is bijgevoegd in bijlage 1. 
Het pgb op grond van de Wmo en Jeugdwet dient te worden onderscheiden van pgb op grond van de Wlz 
en de Zorgverzekeringswet, waar de gemeente geen bemoeienis mee heeft
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Uitgangspunt van zowel de WMO als de Jeugdwet is dat iedere cliënt keuzevrijheid heeft tussen zorg in 
natura en pgb én dat de zorg die deze met pgb inkoopt ‘veilig, doeltreffend en cliëntgericht’ is. Het doel van 
de gemeente is niet gelegen in het beperken van het aantal te verstrekken pgb’s of de daaraan verbonden 
kosten maar om te komen tot een pgb-verstrekkingenbeleid, dat zuiver en transparant voor alle betrokken 
partijen is. 
 
 
PGB verstrekkingen op Schouwen-Duiveland 
  
Het SVB levert de volgende informatie op voor verstrekte pgb’s op Schouwen-Duiveland op 27 maart 2017 
en 28 september 2017
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1
 Het voert te ver om hier in te gaan op de verschillen tussen pgb Wmo c.q. jeugd en pgb  Wlz en pgb Zfw, voor andere info 

raadpleeg https://www.svb.nl/int/nl/pgb/een_pgb_aanvragen/hoe_vraagt_u_een_pgb_aan/ 
2
 Onder WMO BG wordt ook Beschermd Wonen begrepen. 

Onder ‘totaal budgethouders’ (119) is geen onderscheid gemaakt tussen Wmo en Jeugd. Nadere uitsplitsing volgt nog. 
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Het overzicht geeft aan dat de pgb verstrekkingen voor jeugd en Wmo hulp bij het huishouden dalen. Dit 
komt door de toegenomen eigen regie van mensen die liever zelf een voorziening regelen dan via de 
gemeente. Voor hulp bij het huishouden kan worden aangenomen dat mensen kritisch nagaan of ze 
vanwege de eigen bijdrage liever zelf hulp bij het huishouden regelen dan via de gemeente een 
maatwerkvoorziening aanvragen. 
 
De kosten voor pgb verstrekkingen Wmo begeleiding stijgen evenals WMO begeleiding evenals zorg in 
natura. Deze toename is momenteel onder de aandacht van de Oosterschelderegio-gemeenten. In SWVO 
verband is in 2018 een Actieplan Begeleiding opgesteld om met verschillende maatregelen de kosten van 
begeleiding te beperken.  
 
 
Signalen verstrekking pgb door de gemeente Schouwen –Duiveland 
 
Vanaf 2017 zijn binnen de gemeente Schouwen-Duiveland signalen verzameld over de uitvoering van het 
pgb beleid door de gemeente Schouwen-Duiveland. He betreft zowel signalen van cliënten als van 
zorgaanbieders. Deze signalen zijn in vraaggesprekken met Wmo consulenten en procesmanagers 
getoetst en aangevuld, ook door bespreking van pgb-casuïstiek in het integraal Casus Overleg (ICO). 
Samengevat komen deze signalen op het volgende neer:  
 
Vanuit perspectief van budgethouders en zorgaanbieders: 
 

- budgethouders geven aan dat zij onvoldoende geïnformeerd zijn over de mogelijkheden van het 
pgb om de zorg en ondersteuning te regelen die nodig is en bij hen past. Hierdoor kan er geen 
weloverwogen keuze voor het pgb gemaakt. Sommigen ervaren dat de gemeente een pgb ten 
onrechte voorstelt of juist ontraadt; 

- informatievoorziening over pgb is minimaal. Er is geen duidelijke informatieverstrekking op de 
gemeentelijke website of een duidelijke folder over het pgb; 

- zorgaanbieders ervaren het ambtelijk proces om een pgb voor hun cliënten te krijgen traag en 
stagnerend; 

- onduidelijkheid over de pgb tarieven die de gemeente hanteert voor cliënten van zorgaanbieders 
met een zeer specifieke doelgroep.  

- zorgaanbieders van dagbesteding en begeleiding geven aan om, direct na de pgb verstrekking, 
met een algemeen budgetplan niet goed uit de voeten te kunnen om met de cliënt naar concrete 
resultaten te kunnen begeleiden. Ze missen een periode om de cliënt te observeren om diens 
potentie in te schatten. 
 

Vanuit perspectief van de gemeente: 
 

- Het huidige pgb budgetplan dat cliënt moet opstellen
3
 is een algemeen pgb budgetplan. Dit biedt 

de cliënt, zorgaanbieders en Wmo klantmanager te weinig handvatten voor concretisering. 

                                                      
3
 Bij zeer kwetsbare cliënten is het in de praktijk vaak de zorgaanbieder die in feite het pgb plan opstelt. 
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Onvoldoende is duidelijk welke concrete resultaten met het pgb budget moeten worden gehaald. 
De te behalen resultaten kunnen nauwelijks worden gemonitord. 

- Er is onduidelijkheid wie het pgb beheer mag voeren. De Wmo bepaalt dat het beheer niet uit het 
pgb budget betaald mag worden. Het is onduidelijk wie het pgb beheer mag voeren: 
zorgaanbieder, bureau, bewindvoerder etc.  

- De verstrekte pgb budgetten worden niet tussentijds gemonitord. Hierdoor is er geen gelegenheid 
om na te gaan of met de verstrekte pgb’s de beoogde doelen worden behaald en zo nodig 
bijgesteld moeten worden; 

- De Wmo biedt algemene kwaliteitseisen door te stellen dat de zorg veilig, cliëntgericht en efficiënt 
moet zijn. Ook de Jeugdwet hanteert vergelijkbare termen, al biedt deze wet wel concretere 
handvatten voor kwaliteit aan jeugdigen. Er ontbreekt een overzicht van concrete kwaliteitseisen 
waar een Wmo-zorgaanbieder die uit pgb middelen wordt gefinancierd aan moet voldoen. 

- De tarieven voor pgb zijn afgeleid van zorg in natura. Het uitgangspunt dat 75% van zin wordt 
vergoed is afgeleid van het uitgangspunt dat een pgb zorgaanbieder geen overhead heeft. Dit is 
echter niet onderbouwd en strookt niet met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep dat de 
wijze van opbouw van het pgb tarief in de verordening moet zijn onderbouwd
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- Bij beëindiging van de pgb termijn wordt de cliënt verondersteld zelf tijdig een keukentafelgesprek 
aan te vragen voor verlenging pgb. Veel cliënten zijn erg kwetsbaar en hiertoe niet in staat. Dit ligt 
anders bij ouders die een pgb op grond van de Jeugdwet hebben aangevraagd.  

- Het komt in heel Nederland voor dat zorgaanbieders zich in een nieuwe regio vestigen om een 
locatie te starten (bijvoorbeeld dagbesteding of Beschermd Wonen) waarbij ze de zorg uit pgb 
willen laten financieren. Hieronder kunnen zorgaanbieders zitten die niet te goeder trouw zijn
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Schouwen-Duiveland is gelet op de ruimte en de relatief goedkope huizenmarkt daarbij extra 
kwetsbaar. 

 
Conclusie 
 
Het huidige pgb uitvoeringsbeleid biedt voor zowel cliënten als zorgaanbieders weinig duidelijkheid over 
wat van cliënten en zorgaanbieders wel en niet verwacht mag worden rond de pgb verstrekking. De 
gemeente heeft nauwelijks sturingsmogelijkheden om de besteding van het pgb te volgen en zo nodig op 
of af te schalen. Er zijn geen kwaliteitseisen aan het zorgaanbod dat met pgb wordt gefinancierd. De kans 
op belangenverstrengeling van zorgaanbieders neemt toe zolang de gemeente geen transparant pgb 
beleid heeft. Er is grote behoefte aan een totaal pakket van uitvoeringsregels dat alle betrokkenen 
duidelijkheid geeft over het pgb plan, voorwaarden aan pgb beheer, te stellen kwaliteitseisen, 
weigeringsgronden en monitoring.  
 
 
Redenen noodzaak herziening PGB beleid 
 
Er zijn drie redenen om het pgb beleid te herzien: 
 
1. Transparantie en uitvoerbaarheid: het huidige pgb beleid is niet transparant, voor de cliënt , de 

zorgaanbieder en zelfs niet voor degenen die binnen de gemeente met de uitvoering zijn betrokken. 
 
2. Fraudebestendigheid: zolang het pgb uitvoering niet transparant is kan dit oneigenlijk gebruik 

,misbruik/fraude in de hand werken.
6
 Het grootste risico op fraude blijkt bij zorgaanbieders te liggen die 

met pgb gelden zich willen verrijken dan wel zichzelf in stand willen houden, hetgeen niet in het belang 
van de cliënten is. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken:  

 
- Uit onderzoek van de Erasmusuniversiteit Rotterdam blijkt dat het grootste risico op fraude bij 

zorgaanbieders ligt waarbij sprake kan zijn van ernstige belangenverstrengeling tussen 
zorgaanbieder met belang cliënt.

7
 

- Het IKZ constateert dat de kans op fraude groot is bij zorgaanbieders die een aanbod hebben voor 
zeer kwetsbare groepen, zoals dagbesteding en beschermd wonen.

8
 

                                                      
4
 Zie  CRvB 18/2017 

5
 Zie ook hieronder onder 2.  

6
 VNG Checklist pgb VNG, 22 feb. 2016 

7
 Onderzoek Erasmusuniversiteit Rotterdam in kader van Pilot voorkomen fraude gemeentelijk sociaal domein, 2016 -2017, zie ook 

https://www.youtube.com/watch?v=bypjWcAIShU&feature=youtu.be              

https://www.youtube.com/watch?v=bypjWcAIShU&feature=youtu.be
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- ‘Toetspraktijk’ constateert dat alle geconstateerde gevallen van fraude betrekking hebben op fraude 
door zorgverleners. Daarnaast blijkt 20% van de pgb houders niet pgb waardig te zijn; het betreft in 
alle gevallen pgb op grond van de Wmo. Toetspraktijk constateert dat bij als de pgb cliënt of 
vertegenwoordiger niet in staat is het pgb beheer goed uit te voeren ‘de vermoedens van 
onrechtmatigheid en fraude drastisch toenemen.’ 

9
 

 
Op Schouwen-Duiveland zijn er inmiddels enkele gevallen bekend van fraude door een pgb houder zelf en 
verschillende signalen van mogelijke ongewenste belangenverstrengeling dan wel een grote mate van 
naïviteit en onervarenheid  bij enkele nieuwe zorgaanbieders.  

 
Ad 3. Wet en jurisprudentie: de huidige verordening voldoet niet aan de uitspraak van de Centrale Raad 
van Beroep (2017:1803), waarin is bepaald dat de essentialia (wijze van opbouw) van de tarieven  in de 
verordening moet zijn opgenomen.  Zowel  ledenbrief en modelverordening van de VNG

10
 als individueel 

advies van Schulinck  bevestigen dat de bepaling in onze verordening over pgb tarieven niet conform 
jurisprudentie is. Daarnaast is sinds vorig jaar de Wet Minimumloon van toepassing op personen uit het 
sociale netwerk
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8
  Rapportage Signalen Zorgfraude 2017, IKZ, 23 juli 2018. Zie de passage in de samenvatting: ‘ We zien een toename van 

zorgaanbieders die tegelijkertijd frauderen met middelen uit de Zvw (wijkverpleging) en de Wmo (huishoudelijke hulp, begeleiding 

individueel). Daar bij gaat het ook om zeer kwetsbare groepen: denk aan fraude in de gehandicaptenzorg, dagbesteding) en de Wmo 

(beschermd wonen, dagbesteding)’. Het IKZ is het Informatie Knoppunt Zorgfraude. 

9
 De Toetspraktijk heeft recent onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid van pgb verstrekkingen onder 15 gemeenten. 

https://gallery.mailchimp.com/1dd804c3452749b0e8cc8ae59/files/54895db7-9b45-4a5b-9968-
0f1a7f4a5b3e/Whitepaper_rechtmatigheidsonderzoeken_v2.0.pdf?utm_source=Fraudetraining+gemeenten&utm_campaign=813b1b7
653-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_16_09_32&utm_medium=email&utm_term=0_6742e0e5b5-813b1b7653-358508305 
10

 De eisen die in de Wmo c.q. Jeugdwet staan vermeld en aanvullende eisen/tips van de VNG zijn in de bijlage opgenomen. 
11

 Recent heeft de minister van SOZAWE besloten de tijdelijke regeling voor informele hulpverleners voort te zetten. Dit betekent dat 

aanpassing van onze verordening maatschappelijke ondersteuning noodzakelijk is. 
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Bijlage 1. 
 
 

WMO EN ZORG IN NATURA OF PERSOONSGEBONDEN BUDGET 

Als u in aanmerking komt voor een Wmo (maatwerk)voorziening hebt u de keuze tussen: 

 zorg in natura of  

 zorg via een persoonsgebonden budget (pgb) 

ZORG IN NATURA  

Kiest u voor zorg in natura dan krijgt u zorg, begeleiding, ondersteuning of een 

hulpmiddel/voorziening van een instelling of leverancier. Voorbeelden zijn een instelling voor 

thuiszorg of voor dagopvang of een leverancier voor hulpmiddelen. Op schouwen-

duiveland.socialekaartnederland.nl vindt u instellingen die een contract hebben met de gemeente. 

Ondersteuningsplan zorg in natura 

De thuiszorgaanbieder of instelling maakt samen met u een ondersteuningsplan.  

Dit plan vermeldt:  

 activiteiten die nodig zijn voor het gewenste resultaat. Dat kan bijvoorbeeld een schoon huis 

zijn of begeleiding bij dagelijkse activiteiten.  

 activiteiten die u zelf of met iemand uit uw omgeving kunt doen 

Op basis van dit plan maakt de zorgaanbieder afspraken met u om het gewenste resultaat te 

krijgen. Het ondersteuningsplan wordt met regelmaat met u afgestemd en zo nodig bijgesteld. 

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) 
Een pgb is een bedrag waarmee u zelf zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen kunt inkopen.  

Voorwaarden pgb: 

 u maakt een plan voor de besteding van het pgb 

 u moet zelf op zoek naar zorgverleners of voorzieningen 

 u bent zelf verantwoordelijk voor het inkopen van ondersteuning, waarmee u de doelen uit 

het ondersteuningsplan kunt realiseren 

 u bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van het pgb en de (financiële) administratie 

Ondersteuningsplan Pgb 

U overlegt met de Wmo consulent over het ondersteuningsplan voor het pgb. 

U maakt zelf het plan. Hierin beschrijft u: 

 hoe u het pgb wil besteden 

 welke hulp of ondersteuning u nodig hebt en  

 wie u ondersteuning geeft, hoe vaak en voor welk tarief 

 op welke manier u uw doel wilt behalen 

 de afspraken die u met zorgverleners maakt legt u vast in een zorgovereenkomst. Deze moet 

de gemeente accorderen. 

https://schouwen-duiveland.socialekaartnederland.nl/
https://schouwen-duiveland.socialekaartnederland.nl/
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 De zorgverleners zenden hun factuur naar de Sociale Verzekerings Bank (SVB). De SVB 

draagt er zorg voor dat de facturen worden betaald aan de zorgverlener. Het pgb budget dat u 

voor u staat gereserveerd kan daarmee niet worden overschreden.  

 Als u tussentijds het pgb beëindigt dient u dit direct door te geven  aan de gemeente. 

 

 
  
 
 

 


