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Wat is het PGB?

https://www.svb.nl/int/nl/ssp/wat_kan_ssp_doen/trekkingsrecht/

https://www.svb.nl/int/nl/ssp/wat_kan_ssp_doen/trekkingsrecht/


Wat staat er nu in de 
verordening Wmo?

Artikel 6. Regels voor pgb

1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 2.3.6 
van de wet. 

2. Onverminderd artikel 2.3.6, tweede en vijfde lid, van de wet verstrekt 
het college geen pgb voor zover de aanvraag betrekking heeft op 
kosten die de cliënt voorafgaand aan de indiening van de aanvraag 
heeft gemaakt en niet meer is na te gaan of de ingekochte voorziening 
noodzakelijk was.

3. De hoogte van een pgb wordt bepaald aan de hand van en tot het 
maximum van de kostprijs van de in de betreffende situatie 
goedkoopst adequate voorziening in natura. 

4. Het college stelt nadere regels over de wijze waarop de hoogte van een 
pgb wordt vastgesteld.

5. De cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt, kan diensten, 
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen slechts 
onder voorwaarden betrekken van een persoon die behoort tot het 
sociale netwerk. Het college stelt hiervoor nadere regels vast.



Wat staat er nu in de 
verordening jeugd?

Artikel 5. Regels voor pgb

1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 8.1.1. van 
de wet.

2. De hoogte van een pgb wordt bepaald aan de hand van en tot het 
maximum van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst 
adequate individuele voorziening in natura.

3. Het college stelt nadere regels vast over de wijze waarop de hoogte van 
een pgb wordt vastgesteld.

4. De persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, kan de jeugdhulp slechts 
onder voorwaarden betrekken van een persoon die behoort tot het sociale 
netwerk. Het college stelt hiervoor nadere regels vast.



Wat staat er in de 
nieuwe verordening?

1.Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 8.1.1 van de 
Jeugdwet en/of artikel 2.3.6 van de WMO 2015. 

2.Onverminderd artikel 8.1.1, tweede en vierde lid van de Jeugdwet en artikel 
2.3.6, tweede en vijfde lid, van deWMO 2015 verstrekt het college geen pgb voor 
zover de aanvraag betrekking heeft op kosten die de belanghebbende voorafgaand 
aan de indiening van de aanvraag heeft gemaakt en niet meer is na te gaan of de 
ingekochte voorziening noodzakelijk was.

3.In het gesprek komt naar voren of een maatwerkvoorziening via zorg in natura of 
via pgb passend is. In overeenstemming met artikel 8.1.1. van de Jeugdwet en/of 
artikel 2.3.6 van de WMO 2015 wordt tevens besproken wat de motivatie is van de 
aanvrager om voor een pgb te kiezen.

4.Het college weigert een pgb als sprake is van spoedeisende hulp.

5.Het college bepaalt bij nadere regels op welke wijze de hoogte van een pgb wordt 
vastgesteld en onder welke voorwaarden de belanghebbende aan wie een pgb
wordt verstrekt, de jeugdhulp of ondersteuning kan betrekken van een persoon die 
behoort tot het sociaal netwerk. 



Wat staat er in de 
nieuwe verordening?

6.De hoogte van het pgb bedraagt maximaal de kosten van een vergelijkbare 
voorziening in natura

7.Het college stelt een format vast voor een pgb-plan.

8.Het college vraagt de belanghebbende die een pgb aanvraagt een pgb-plan 
op te stellen. Dit plan maakt onderdeel uit van het ondersteuningsplan.

9.De belanghebbende pgb kan zich laten vertegenwoordigen. Een 
vertegenwoordiger kan een bewindvoerder zijn, mits deze zorginhoudelijke 
kennis heeft. Een zorgaanbieder kan geen vertegenwoordiger zijn. Het college 
oordeelt over de bekwaamheid van de vertegenwoordiger en kan hiervoor 
nadere regels opstellen.

10. Wanneer de aanvrager pgb hulp ontvangt bij de aanvraag en het beheer 
van het pgb van iemand uit het sociale netwerk of een curator, bewindvoerder, 
mentor, gemachtigde, gecertificeerde instelling of aanbieder van gesloten 
jeugdhulp, dient deze persoon het pgb-plan mede te ondertekenen.

11. Wanneer een pgb-houder iemand uit het sociaal netwerk wil betrekken 
gelden de volgende voorwaarden (NU AAN COLLEGE NIEUW AAN RAAD!):

• Enz.



Richtingen bij uitwerking 
collegebevoegdheden
• Voor Wmo aansluiten bij resultaatsturing om rechtsongelijkheid tussen zorg in 

natura en PGB te voorkomen.
• Verantwoording per cliënt obv. maatwerk overeenkomen of resultaten behaald 

worden.
• Geen onderscheid in tarieven professionele aanbieders en sociaal netwerk binnen 

de Wmo gezien de resultaatsgedachte

• Voor Jeugdwet urensystematiek handhaven. 

• Zoveel als mogelijk integraal afwegingskader Wmo en jeugd voor de uitvoering 
(wanneer is een PGB passend?). 

• Voor jeugd zoals regionaal afgesproken de vaste tarieven aanhouden voor BPV 
(begeleiding, pers. verzorging en verblijf). En voor de andere vormen in principe 
75% van de uurtarieven hanteren, met mogelijkheid tot ophoging naar 100%.

• Wmo in principe 75% van de resultaatstarieven i.v.m. ontbreken bureaucratie, en 
in enkele gevallen hiervan af te wijken tot 100% zoals de jurisprudentie 
voorschrijft.



En nu?

• Wilt u de colleges bij het uitwerken van de verordening, beleid en 
financieel besluit nog iets meegeven voor wat betreft dit onderdeel?

• Zijn er nog vragen?


