Beantwoording vragen naar aanleiding van de motie SP
d.d. 17 december 2015 betreffende inzet persoonsgebonden
budget voor naasten
portefeuillehouder: K.Telder
behandelaar: M.J.M. Jehee
datum: 25 januari 2016

Naar aanleiding van de motie van de SP over inzet PGB voor naasten heeft de portefeuillehouder op
17 december 2015 de volgende toezeggingen gedaan:
1. De wethouder onderzoekt wat de kosten zijn van het aanpassen van het systeem om daar
informatie uit te kunnen halen of een persoonsgebonden budget wordt gebruikt voor inzet door
zorgprofessional of door naasten;
2. De wethouder onderzoekt de mogelijkheid informatie uit de PGB’s op te nemen in de kwalitatieve
evaluatie over de decentralisaties 2015. De uitkomsten van die evaluatie krijgt de raad in het1e
kwartaal van 2016.
3. De wethouder kijkt na of deze meer specifieke informatie opgenomen is c.q. kan worden in de
kwartaalrapportage sociaal domein.
4. De wethouder levert voorbeelden van PGB’s en het toegepaste maatwerk.
5. De wethouder komt begin 2016 met een schriftelijke reactie op de door verschillende raadsleden
gevraagde informatie.
Hierbij puntsgewijs de schriftelijke reactie van de portefeuillehouder.
Ad. 1.
Inmiddels hebben wij in ons automatiseringssysteem een aanpassing doorgevoerd, waardoor er bij inzet van
een persoonsgebonden budget wordt geregistreerd of sprake is van:
- inzet PGB door een professional;
- inzet PGB sociaal netwerk;
- inzet PGB eigen gezin.
Het is momenteel om systeemtechnische redenen niet mogelijk dat bij alle afwijzingen wat de reden van
afwijzing is. We hebben de vraag bij onze leverancier neergelegd wat de kosten zijn van aanpassing van het
automatiseringssysteem. Wel willen wij vanaf dit jaar een nazorgsysteem ontwikkelen, waarmee we kunnen
monitoren en evalueren. In dit systeem zullen ook de indicaties meenemen die stoppen of worden
verminderd.
Ad 2. en ad 3.
In de kwartaalrapportage (vanaf Q4) wordt er expliciet aandacht geschonken aan de inzet PGB eigen
netwerk.
Naast de kwartaalrapportage, dat kwantitatieve informatie bevat, verricht de GGD een kwalitatief
onderzoek. Zodra dit onderzoek is afgerond, wordt u hierover geïnformeerd.
Ad 4.
Wij zullen binnen afzienbare tijd een informatieavond organiseren. Met de griffie zal hiervoor een datum
worden bepaald.

Ad 5.
Met deze schriftelijke reactie ga ik ervan uit dat uw vragen 1 tot en met 4 afdoende zijn beantwoord.

Tijdsinvestering beantwoording vragen:
Beleidsmedewerker > 1 uur
Afdelingshoofd
> 1 uur

