Aan College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Tytsjerksteradiel
18 december 2017
Betreft: uw adviesaanvraag aanpassing tariefdifferentiatie PGB per 1/1/2018
Geacht College,
De Adviesraad Wmo heeft uw recent verzoek om bovengenoemd advies uit te
brengen in de vergadering van 11 december besproken. Ter beantwoording van
vragen was één van uw beleidsmedewerkers aanwezig. In dezelfde week hebben
de leden van de Adviesraad bovendien schriftelijk met elkaar gecommuniceerd.
Aanwezige informatie:
- het advies van de Adviesraad van 12 juni 2017 inzake Verordening Wmo
2017
- aangeleverde schriftelijke toelichting aanpassing tariefdifferentiatie PGB in
artikel 11 per 1 januari a.s. in Verordening Wmo 2018
Overwegingen:
- de Adviesraad heeft begrepen dat de voorgenomen aanpassingen gelden
voor nieuwe casussen en herindicaties na 1 januari 2018. Bestaande
casussen behouden hun bepalingen.
- De kwaliteit van het zorgaanbod bij zowel PGB als bij ZIN moet altijd
leidend zijn.
- Bij de keuze tussen PGB en ZIN moet maatwerk altijd voorop staan. Dit
betekent dat indien de mate van de mogelijkheid van eigen regie het
toelaat, dat de keuze voor PGB voorop dient te staan ( zie ook ons advies
van 12 juni jl. blad 2 lid c). Wij menen dat de zorgvrager, die een PGB
voert, in staat wordt gesteld om “gelukkiger” te zijn/worden en minder
een beroep hoeft te doen op bepaalde voorzieningen, omdat hij/zij eigen
keuzes kan maken. Uiteindelijk heeft de gemeente daarbij op den duur
financieel voordeel bij.
- Door tarieven te verlagen, wordt het PGB voeren minder aantrekkelijk en
haalbaar gemaakt om goede zorg, hulp of begeleiding in te kopen.
Vergelijking met de in uw toelichting genoemde gemeenten zou ons
inziens hierbij niet leidend kunnen zijn.

-

Een verlaagd budget zou ook verminderde kwaliteit van aanbod van
zorgaanbieders in de hand kunnen werken.
Advisering:
Gelet op bovenstaande argumenten adviseren wij u de thans geldende
tarieven PGB en ZIN met ingang van 1 januari 2018 niet te verlagen.
In vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest, zien wij uw reactie
graag tegemoet.
Hoogachtend
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