Betreft:

Gevraagd advies over ‘Notitie keuzevrijheid 3D, keuzevrijheid een
must of lust?’ van de werkgroep pgb van Holland Rijnland, mei 2013.
Uitgebracht door de Adviesraad WMO Leiden d.d. 27 augustus 2013

Op 6 juni 2013 kreeg de Adviesraad WMO Leiden bovengenoemde notitie ter advisering
voorgelegd. De Adviesraad WMO Leiden heeft deze notitie in zijn vergadering van 18 juli
2013 besproken en heeft de volgende adviezen voor het vormgeven van het pgb binnen de
drie decentralisaties (AWBZ, Jeugd en Werk):
1. Voorop staat de keuzevrijheid van de cliënt. Een combinatie van de drie genoemde
verstrekkingsvormen moet mogelijk zijn en blijven.
2. Zorg in natura (ZIN) zo veel als mogelijk wijkgericht aanbieden vindt de Adviesraad
belangrijk.
3. Het (keukentafel) gesprek is het meest geschikte instrument om goed te kunnen
onderzoeken welke hulp iemand nodig heeft en om de mogelijkheden en risico’s van
verschillende verstrekkingsvormen te bespreken. De Raad ziet als belangrijk
onderdeel van het arrangement het bespreken van de onderwerpen besteding en
beheer van het pgb.
4. Bij te verwachten snel veranderende gezinssituaties, adviseert de Raad bij
verstrekking van een pgb, na een periode van bijvoorbeeld twee jaar, een evaluatie in
te lassen zodat besproken kan worden of de verstrekte pgb-vorm nog relevant
/adequaat is of aanpassing behoeft.
5. Het kan voorkomen dat de pgb gelden als gezinsinkomen worden beschouwd
waardoor interne belangentegenstrijdigheden moeilijk tot een oplossing kunnen
komen en het belang van een lid van het gezin wordt veronachtzaamd. Alertheid bij
het toekennen van een pgb is gewenst.
6. Schep duidelijkheid over de tarieven. Uit de notitie wordt onvoldoende duidelijk of
het pgb 75% blijft van het bedrag dat momenteel een aanbieder als zorg in natura
(ZIN) ontvangt.
7. In de notitie wordt gesproken over fraudegevoeligheid van het pgb. De Adviesraad
merkt op dat zorg in natura (ZIN) echter ook fraudegevoelig is. De Raad pleit voor
beleid dat mogelijkheden tot frauderen ontmoedigt en de kwaliteit van de zorg
waarborgt.
8. Regionale afstemming verdient de voorkeur.
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