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Moties Stand van zaken 
Onderzoeken hoe voor alle zorgwetten een sociaal vangnet kan worden 
geboden, en de Kamer hierover te informeren. (PvdA, Mohandis en 
CDA, Werner) 
 
Kamerstukken 2021-2022 25 657 nr. 342 
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Voor de kerst met gemeenten en zorgverzekeraars concrete afspraken 
maken om de indicatieduur langer te laten zijn, met als uitgangspunt de 
duur van een beperking en een alternatief evaluatiemoment te 
organiseren waar dienstverlening centraal staat, of in ieder geval een 
tussenstand naar de Kamer te sturen. (CDA, Werner) 
 
Kamerstukken 2021/22, 25 657, Nr. 343 
 

Zie pagina 4 en 5 
 

Binnen het huidige stelsel zo spoedig mogelijk één loket — bijvoorbeeld 
bij de gemeente — in te richten voor persoonsgebonden budgetten. 
(CDA Werner) 
 
Kamerstukken 2021-2022, 25657, nr 344 
 

- 

Met gemeenten en belangenorganisaties een uitlegbare en simpele 
werkwijze uit te werken voor het berekenen van toereikende pgb-
tarieven in de Jeugdwet en Wmo 2015. (GroenLinks Westerveld, SP 
Hijink en PvdA Westerveld) 
 
Kamerstukken 2021-2022 25 657 nr. 345 
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één loket in te richten waar mensen terechtkunnen met hun pgb-
aanvraag en waar de financiering aan de achterkant wordt geregeld. 
(GroenLinks Westerveld en PvdA (Mohandis) 
 
Kamerstukken 2021-2022, 25 657, nr. 346 
 

- 
 

Het pgb uit de Zorgverzekeringswet aan te sluiten op PGB2.0. 
(GroenLinks Westerveld en PvdA Mohandis) 
 
Kamerstukken 2021–2022 25 657 Nr. 347 
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Bewerkstelligen dat gemeenten marktconforme pgb-tarieven betalen. 
(PVV Agema) 
 
Kamerstukken 2021-2022 25 657 nr. 348 
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Onderzoeken hoe het werkgeverschap voor budgethouders significant 
vereenvoudigd kan worden. (PVV Agema) 
 
Kamerstukken 2021-2022 25 657 nr. 349 
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Onderzoeken in hoeverre het informele tarief toereikend is voor 
zorgverleners, zoals de huishoudelijke hulp, begeleider, 
sociaalpedagogisch werker, verpleegkundige en verzorgende (IG), die 
geen BIG of KVK registratie hebben (GroenLinks Westerveld) 

- 
 



 
Kamerstukken 2021-2022 36 200 XVI nr. 117 
 
In samenspraak met alle relevante partijen en in samenwerking met het 
Ministerie van SZW, een extern onderzoek te doen in hoeverre de 
bestaanszekerheid van de ouders van ernstig zieke kinderen 
gewaarborgd is, ook na het eventueel overlijden van een kind 
 
Kamerstukken 34 104 nr. 322  
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Toezeggingen Stand van zaken 
De minister informeert de Kamer aan het einde van dit jaar over de 
voortgang van de gesprekken die zij met het veld voert over de inzet van 
het PGB bij wooninitiatieven en zegt de Kamer toe geen onomkeerbare 
stappen te zetten voordat de Kamer over deze kwestie is geïnformeerd. 
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De minister stuurt de Kamer aan het einde van dit jaar een stand van 
zaken over de uitvoering van het plan dat zij met VNG en Per Saldo 
opstelt om de gemeentelijke toegang (voor zowel pgb als zorg in natura) 
te versterken. 
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De minister stuurt de Kamer dit najaar informatie over de verkenning die 
momenteel loopt rondom de gewaarborgde hulp. 
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De minister stuurt de Kamer dit najaar informatie over de gesprekken die 
zij gaat voeren met de VNG over PGB-tarieven. 
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De minister stuurt de Kamer een brief over een stappenplan rondom de 
overdracht van structureel beheer van PGB 2.0 en neemt daarin ook de 
financiële gevolgen mee inzake het pauzeren van de overgang van het 
beheer naar de SVB. 
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De minister stuurt de Kamer dit najaar een stand van zakenbrief over de 
mogelijkheden om het werkgeverschap van budgethouders te 
vereenvoudigen. 

Zie pagina 6 
 

De minister neemt in de Stand van zaken pgb-brief op hoe de regeldruk 
voor budgethouders verminderd kan worden. 
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De minister informeert de Kamer in de stand van zaken brief pgb over de 
voortgang van het traject omtrent de verlengde  toekenning van een 
Zvw-pgb. 
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