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Onderwerp Reactie op uw advies concept Wmo-verordening en
besluit 2010 d.d. 17-11-2009

Geachte mevrouw  Lambermont,

In uw advies met betrekking tot de concept Wmo-verordening en besluit 2010 van 17
november jl. geeft u aan het op prijs te stellen als er in de eerste helft van 2010 een enquête
of onderzoek onder PGB houders gehouden wordt over de toereikendheid van het
persoonsgebonden budget.

U geeft daarbij aan berichten te ontvangen dat het voor PGB houders vrijwel onmogelijk is aan
‘witte’ werkers te komen, waardoor men min of meer gedwongen wordt uit te wijken naar
huishoudelijke hulpen in het reguliere circuit. Deze hulpen rekenen een hoger uurtarief voor
PGB houders dan de gestelde bedragen in het concept Wmo-besluit.

In reactie daarop, het volgende:

Het College heeft in de toelichting op het Wmo-besluit aangegeven dat recente jurisprudentie
laat zien dat gemeenten voor beoordeling van de hoogte van het persoonsgebonden budget,
niet gebonden zijn aan de tarieven voor de hulp in natura met instellingen als referentie.

Het is vooral belangrijk of met het verstrekte bedrag de compensatie kan worden bereikt. De
particuliere inkoopmarkt van hulp bij het huishouden (de “witte” werkster) kan/mag daarbij als
referentiepunt worden genomen. In die zin zou een tarief van circa € 15,00 voor categorie A
toereikend kunnen zijn. In 2009 is het persoonsgebonden budget voor categorie A op € 16,50
gezet. Dit tarief wordt niet verlaagd, maar wel bevroren op niveau van 2009.

Voorts vermoeden wij dat een enquête onder PGB houders vooral de subjectieve beleving
over de toereikendheid van hun budget laat zien. Dat is wat anders dan een objectieve
bepaling of de hoogte van het tarief van het persoonsgebonden budget van de gemeente
toereikend mag worden genoemd voor het inhuren van een particuliere hulp. Om die reden is
vooralsnog geen enquête of onderzoek onder PGB houders ingepland.
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Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,
Namens deze,

S.E. Gresnigt
Teamleider Stadsleven
Afdeling Realisatie


