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WMOR2016010
het college van B&W gemeente Oss
verzoek tot dialoog inzake “ZIN en PGB”

Geacht College,
De Wmo-raad adviseert uw college om conform de geest van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning en de uitspraken van regeringswege geen extra eisen
te stellen aan een PGB t.o.v. ZIN en om de cliënt de vrijheid te geven zoveel mogelijk
zijn huishouden naar eigen inzicht en onder eigen regie te laten uitvoeren. Hiermee
wordt de eigen kracht het beste gediend.
De Wmo-raad stelt u voor om over dit steeds terugkerende onderwerp met u en
betrokken gebruikers en professionals, in brede samenstelling een discussie te voeren
onder leiding van een bovengemeentelijke deskundige.
Onderbouwing
De WMO-wet geeft mensen de gelegenheid om eigen regie te blijven voeren door hen
een gelijkwaardige keuze voor te leggen tussen ZIN of PGB. De Wmo-raad hecht grote
waarde aan het behouden van eigen regie bij het voeren van het eigen huishouden.
Met een PGB heeft de cliënt optimale zeggenschap over de inrichting van zijn eigen
zorg. Een cliënt met een PGB kan de negatieve effecten van complexe zorg (zoals
discontinuïteit van zorgverlener, ongunstige roosters, meerdere zorgverleners) sterk
verminderen door zelf zijn zorg in te richten met zo weinig mogelijk zorgverleners en
op een tijd die het beste uitkomt.
Wij lezen dat de gemeente Oss zich uitspreekt voor het voeren van de eigen regie
maar dat zij in haar beleid het tegenovergestelde laat zien. De gemeente voert door
de veelheid aan eisen en voorwaarden aan een PGB een beleid met een duidelijke
voorkeur voor ZIN. De enige eisen die gesteld mogen worden aan een PGB zijn die
van kwaliteit en doeltreffendheid zoals dat ook voor ZIN geldt.
De gemeente mag vooraf bepalen of een cliënt zijn PGB kan (laten) beheren en
ondersteunt de cliënt met het opstellen van een zorgplan. Nadere eisen mogen
conform de wet niet gesteld worden. Achteraf kan de gemeente vaststellen of het
zorgplan (niet) volgens de afspraken is uitgevoerd en keurt de gemeente de betaling
al dan niet goed. Een PGB dient de kosten die volgens het zorgplan gemaakt moeten
worden te dekken rekening houdend met het door het CAK gebruikte fictieve uurloon.
Wij horen graag of u ons advies wil volgen en de brede discussie met het veld wilt
voeren.
Met vriendelijke groet,

Jaap Kool,
Voorzitter Wmo-raad
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