Betreft: Hernieuwd advies netto pgb
(als reactie Adviesraad op antwoord van gemeente Leiden d.d. 13-2-2009 inzake
het advies van de Adviesraad d.d. 28-10-2008 pgb bedragen netto uit te betalen).
Uitgebracht door de Adviesraad d.d. 5 februari 2010.
1.
Inleiding
Op 28 oktober 2008 heeft de Adviesraad de gemeente Leiden geadviseerd de
persoonsgebonden budget (pgb) bedragen m.i.v. 1-1-2009 netto uit te gaan betalen. Tevens
verzocht de Adviesraad in dat advies cliënten 10% van hun toegekende pgb mee te laten
nemen naar het volgende kalenderjaar, ter voorkoming van een aantal correcties.
De gemeente Leiden heeft in haar gemotiveerde antwoord van 13 februari 2009 laten weten
de huidige uitvoeringspraktijk, namelijk het bruto uitbetalen van het pgb, te handhaven.
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Aanleiding tot deze reactie
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 pgb als
mogelijkheid te overwegen. De Adviesraad WMO Leiden maakt dankbaar gebruik van
deze gegevens en adviseert het College van B&W van de gemeente Leiden nogmaals
de mogelijkheid van het netto uitkeren van het persoonsgebonden budget in
overweging te nemen.
De Adviesraad wil benadrukken dat uitkeren van het netto-pgb vooral in het belang is
van de zorgvragende burger. Door het pgb netto uit te keren wordt ook tegemoet
gekomen aan het verminderen van de ervaren administratieve lasten en regeldruk
voor burgers.
In uw antwoord schets u dat de gemeente Voorschoten vanwege praktische
bezwaren teruggekomen is op het besluit om het pgb netto uit te betalen. Dit besluit
van de gemeente Voorschoten geeft de Adviesraad echter geen aanleiding om van zijn
advies om het pgb netto uit te keren, af te zien.
De Adviesraad heeft telefonisch contact gezocht met de gemeenten Enschede en
Breda. Beide gemeenten keren reeds sinds de invoering van de Wmo het pgb netto
uit. Het zorgkantoor in de gemeente Enschede is belast met de controle op de
verantwoording over de uitgekeerde netto pgb-bedragen voor de gemeente
Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Het zorgkantoor ondervindt bij netto uitkering
geen onoverkomelijke problemen die herziening van de betalingswijze tot gevolg
zouden hebben. De gemeente Breda gaf aan dat het uitkeren van netto-pgb geen
administratieve lastenverzwaring oplevert voor het ambtelijk apparaat.
Volgens de lijst op de website van Per Saldo, de vereniging van budgethouders,
voeren 66 gemeenten in Nederland het netto betalen van het pgb uit.
Onderbouwing
Het netto uitkeren van het pgb is transparanter, eenvoudiger en minder
bureaucratisch en kan bijdragen aan het verminderen van administratieve lasten en
regeldruk voor de budgethouder. Dit is ook een doel van het huidige kabinet.
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Daarnaast wordt bij netto uitkeren van het pgb de tevredenheid van de burger
vergroot. De achterban van de Adviesraad heeft nadrukkelijk gevraagd om het pgb
netto uit te keren.
Bij bruto uitbetalen van het pgb wordt gemeenschapsgeld heen en weer geschoven.
De cliënt krijgt eerst van de gemeente pgb en vervolgens moet hij dertien keer,
namelijk eens per 4 weken, een betaling aan het CAK doen.
Om een netto-pgb onder de Wmo uit te voeren, heeft het CAK naar een juridische
constructie gezocht en gevonden door middel van het cederen van de vordering
eigen bijdrage. De constructie is voor zowel gemeenten als CAK goed uitvoerbaar en
past binnen de gedachte om burgers (cliënten) die ervoor kiezen de eigen regie over
hun leven te voeren niet te confronteren met extra administratieve lasten. De
systemen van het CAK staan toe dat een gemeente deze keuze op cliëntniveau
maakt.
De eigen bijdrage Wmo is preferent aan de eigen bijdrage AWBZ. De gemeente weet
daardoor precies wat ze als eigen bijdrage kan innen.
Bij het netto uitbetalen van het pgb wordt voorkomen dat de eigen bijdrage niet (op
tijd) betaald wordt en er onwenselijke schulden ontstaan. Deze onwenselijke situatie
komt bijvoorbeeld voor bij cliënten uit de prestatievelden 7, 8 en 9.
Een bijkomend voordeel voor de gemeente bij uitkeren van netto-pgb is dat de
gemeente de eigen bijdrage in kas houdt (geen renteverlies) en loopt niet langer
financiële risico's vanwege eventuele wanbetalers of doordat extra kosten moeten
worden gemaakt voor incassohandelingen.
Bij het uitkeren van netto-pgb gebruikt de budgethouder zijn eigen bijdrage direct om
zorg in te kopen. Hij hoeft niet aan zowel het CAK als de gemeente te betalen en
heeft dus minder te maken met instanties en formulieren. De Adviesraad adviseert de
gemeente bij toekenning van een netto-pgb cliënten uitdrukkelijk te informeren over
de bruto verantwoording (dus inclusief de eigen bijdrage) van het pgb.
De Adviesraad erkent dat er bij invoering van het netto-pgb rekening dient te
worden gehouden met de Wtcg.
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