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Op 7 augustus 2015 heeft u de gemeenten  een brief gestuurd over het naar voren halen van de
herbeoordelingen. Al geruime tijd zijn wij als ketenpartner met u in gesprek om de 
uitvoeringsproblemen bij invoering van het trekkingsrecht zo goed mogelijk samen op te lossen. In 
gezamenlijkheid maken we hier plannen voor. Wij delen de urgentie om nieuwe betalingsproblemen 
voor budgethouders en hun zorgverleners per 1 januari 2016 te voorkomen. Wij willen, ook in het licht 
van de taakstelling, de herbeoordelingen zorgvuldig uitvoeren, met voldoende persoonlijke aandacht 
voor
alle cliënten waar de gemeenten  dit jaar al contact mee hebben gehad én hen die zij  nog zullen
spreken.

In uw brief vraagt u ons:
a) de besluitvorming over de herbeoordelingen van cliënten WMO2015/ Jeugdwet met een PGB

zoveel als mogelijk uiterlijk 1 oktober zijn beslag te geven.
b) voor die tijd de toekenningsberichten correct en geautomatiseerd aan te leveren bij de SVB.

Wat betreft het eerste punt: gemeenten zijn al volop bezig met de herbeoordelingen; ook om ervoor te 
zorgen dat zoveel mogelijk cliënten ruim voor 31 december op de hoogte zijn van hun rechten op zorg
in PGB. Het is echter een tijdrovend proces. Cliënten reageren niet altijd even snel , er moet contact
zijn geweest met een wijkteam om de herindicatie te kunnen beoordelen. Daarna is er nog tijd nodig
voor besluitvorming en verwerking van het genomen besluit.

http://www.vng.nl/


U vraagt ons nog geen 2 maanden voor de deadline van 1 oktober deze herbeoordelingen afgerond te 
hebben. Deze vervroeging is risicovol omdat dit een zorgvuldige beoordeling van de individuele situatie
van de cliënt in de weg staat. Bovendien kunnen wijzigingen in de persoonlijke situatie van onze
cliënten hierdoor niet meer op tijd in hun budgetten verwerkt  worden. Indien gemeenten vooruitlopend
op de herbeoordeling alvast voorlopige budgetten toekennen, veroorzaakt dat extra werk bij ons en bij 
de SVB, waardoor andere werkzaamheden blijven liggen en het risico op uitbetalingsproblemen juist
groter wordt.

Wat betreft het  tweede punt: naar onze mening is vervroeging van de aanlevering van de 
toekenningsberichten  overbodig. Onze planning houdt rekening met de eerder afgesproken 
doorlooptijden in de verwerking bij de SVB. Deze afspraken liggen aan de basis van het trekkingsrecht
en kunnen niet eenzijdig gewijzigd worden zonder het stelsel als geheel ter discussie te stellen. De
stelling van de SVB -dat vervroeging noodzakelijk is om een ‘prop’ in de werkzaamheden te 
voorkomen -  is volgens ons gebaseerd op de onterechte aannamen dat veel van onze budgetten in
onjuiste berichten zullen worden aangeleverd en dat veel van de budgethouders nieuwe
zorgovereenkomsten zullen moeten afsluiten. De gemeenten hebben hun aanlevering van 
toekenningsberichten grotendeels aangepast aan de technische vereisten. Het grootste deel van de
zorgovereenkomsten is voor onbepaalde tijd afgesloten. Wijzigingen die alleen het tarief betreffen
kunnen via een wijzigingsformulier worden doorgegeven aan de SVB, waarbij geen goedkeuring door 
de gemeente nodig is.

Als gemeenten voelen wij ons als essentieel onderdeel van de keten verantwoordelijk om alles te doen
om het stelsel te laten functioneren zoals het is bedoeld. Wij zien het trekkingsrecht nog steeds als 
een waardevol instrument om cliënten regie te laten voeren over hun eigen ondersteuning en zetten 
alles op alles om samen met de ketenpartijen in de Wmo en de Jeugdwet de gemaakte afspraken na
te komen en de betalingen tijdig te laten plaatsvinden.

Gemeenten spannen zich  in om de toekenningen zo snel mogelijk en in tijd gespreid  aan te leveren,
maar verwachten ook inspanningen van u en de SVB om de termijnen en doorlooptijden zo kort 
mogelijk te houden. Het is daarnaast van groot belang dat alle afgesproken herstelacties geen 
vertragingen kennen. Het is onvermijdelijk dat er ook na 1 oktober 2015 nog toekenningsberichten
door gemeenten zullen worden aangeleverd bij de SVB. Wij gaan ervan uit dat de SVB ook deze
budgetten op tijd verwerkt en vragen u de SVB daar nogmaals op te wijzen vanuit uw rol als 
opdrachtgever. Tijdens het bestuurlijk overleg op 3 september bespreken wij graag met u welke
oplossing voor alle partijen werkbaar is.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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