
Herbeoordeling overgangscliënten i.r.t. het persoonsgebonden budget Wmo en
Jeugdwet

Ons kernmerk
Geachte leden,

Vanuit het belang om de zorg voor mensen met een persoonsgebonden budget goed te organiseren
moeten we als gemeenten, samen met de SVB, ervoor zorgen dat lonen en facturen begin volgend jaar
juist en tijdig worden betaald. Dit betekent dat, voor zover dat nog niet in uw gemeente is gebeurd, de
aflopende indicaties van overgangscliënten met een PGB opnieuw moeten worden beoordeeld en het
toekenningsbericht bij de SVB moet worden aangeleverd. Gelijktijdig moeten we ook herstelacties
doorvoeren op bestaande situaties.

De uitvoering van het PGB-trekkingsrecht is een enorme klus, gezien de hoeveelheid, complexiteit en
cumulatie van handelingen waarbij rekening moet worden gehouden met alle partners in de keten en
veel noodzakelijke stappen in het proces. Het is in het belang van de PGB-houders en ketenpartners dat
de herbeoordeling zorgvuldig en tijdig gebeurt. Om dit goed te kunnen doen hebben gemeenten tijd
nodig. Ook de ketenpartner SVB heeft tijd nodig voor het verwerken van de toekenningsberichten en
eventuele nieuwe zorgovereenkomsten. En niet in de laatste plaats heeft de budgethouder zelf de tijd
nodig om, als gevolg van een gewijzigde beschikking, zorgovereenkomsten aan te passen, bestaande
te beëindigen en/of nieuwe overeen te komen.

Ons advies is om tijdig aan de slag gaan met het zorgvuldig herbeoordelen van aflopende indicaties van
overgangscliënten met een PGB. Immers het hele traject van herindiceren van budgethouders van
begin tot eind (het kunnen betalen van facturen door de SVB) kost meer tijd dan bij ‘Zorg in natura’. We
bevelen daarom aan de budgethouders in een zo vroeg mogelijk stadium te herindiceren, een nieuwe
beschikking af te geven en het toekenningsbericht (TKB) vervolgens zo snel mogelijk en correct aan te
leveren bij de SVB. Vervolgmutaties (nadat het TKB voor de nieuwe periode bij de SVB is aangeleverd)
moeten we zoveel als mogelijk voorkomen.

De VNG zal alles op alles zetten om u adequaat bij de herstelacties te ondersteunen. U kunt een beroep
doen op de accountmanagers van het programma Informatievoorziening Sociaal Domein. Daarnaast
zijn inhoudelijke experts beschikbaar die uw vragen kunnen beantwoorden en wordt er gewerkt aan
maatwerkondersteuning op locatie. Voor meer informatie over deze ondersteuning kunt u terecht bij uw
accountmanager van het programma ISD of het Ondersteuningsteam Decentralisaties (e-mail
otd@vng.nl, tel. 070 - 373 8398). Voor meer informatie over PGB trekkingsrecht en herstelacties, kunt u
kijken op www.vng.nl/pgb, het Forum Sociaal Domein - map PGB Beleid Wmo en Jeugd (forum.vng.nl)
en www.svb.nl/gemeente.

Op 3 september vindt een bestuurlijk overleg plaats met alle betrokken ketenpartners. De VNG heeft
VWS nadrukkelijk verzocht om in dit bestuurlijk overleg, in gezamenlijkheid met alle betrokken partners,
tot een gedragen stappenplan te komen voor dit najaar. We zullen u hierover begin september
informeren.
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