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Geachte mevrouw  Lambermont,

Op 28 oktober 2008 heeft u ons geadviseerd de
persoonsgebonden budget bedragen met ingang van 1-1-2009 netto uit te gaan betalen.
Tevens verzocht u in dat advies cliënten 10% van hun toegekende persoonsgebonden budget
mee te laten nemen naar het volgende kalenderjaar, ter voorkoming van een aantal correcties.

In ons gemotiveerde antwoord van 13 februari 2009 hebben wij u laten weten de huidige
uitvoeringspraktijk, namelijk het bruto uitbetalen van het persoonsgebonden budget, te
handhaven.

Onder andere naar aanleiding van de motie van Tweede Kamerlid Sap, april 2009, heeft een
aantal landelijke ontwikkelingen en onderzoeken het voor gemeenten inzichtelijker en
gemakkelijker gemaakt het netto uitbetalen van het persoonsgebonden budget als
mogelijkheid te overwegen.

U maakt gebruik van deze gegevens en adviseert ons nogmaals de mogelijkheid van het netto
uitkeren van het persoonsgebonden budget in overweging te nemen. U wilt benadrukken dat
uitkeren van het netto persoonsgebonden budget vooral in het belang is van de zorgvragende
burger. Door het persoonsgebonden budget netto uit te keren wordt ook tegemoet gekomen
aan het verminderen van de ervaren administratieve lasten en regeldruk voor burgers.

Wij begrijpen de herhaling van uw oproep om over te gaan op het uitbetalen van een netto in
plaats van een bruto persoonsgebonden budget.

Uw advies bevat volgens ons echter weinig nieuwe argumenten om een heroverweging te
maken. Temeer omdat onze belangrijkste reden voor het werken met een bruto
persoonsgebonden budget, namelijk dat het voor de cliënt duidelijk is dat dit bedrag aan
huishoudelijke hulp moet worden besteed en niet aan het betalen van de eigen bijdrage, voor
ons voorop blijft staan.
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Ook zien wij in de ingewikkelde korting op de eigen bijdrage van 33% via het CAK juist nog
meer grond om het bedrag voor hulp niet te verrekenen met de eigen bijdragen. Via de
diverse CAK bijeenkomsten merken wij dat zeer weinig gemeenten geneigd zijn om over te
gaan tot het verstrekken van een netto persoonsgebonden budget.

Wij nemen uw advies derhalve niet over.

Hiermee hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,
Namens deze,

S.E. Gresnigt
Teamleider Stadsleven
Afdeling Realisatie


