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Geachte mevrouw Van Kooten, 

In uw brief van 10 juli jl. verzoekt u ons te reageren op uw constatering dat de gemeente 
Leiderdorp een generieke korting op de PGB (Persoonsgebonden Budget)beschikkingen 
2015 heeft toegepast. 

Op basis van het overgangsrecht in de Wmo (artikel 8.3 derde lid) heeft de gemeente 
Leiderdorp de PGB-beschikkingen afgegeven voor haar cliënten met individuele of 
groepsbegeleiding gebaseerd op hun bestaande indicatie(s). Daarmee is het behoud op 
continuïteit van zorg voor hen gewaarborgd. De gemeente heeft de cliënten met zorg in 
natura (ZIN) en een persoonsgebonden budget (PGB) gelijk willen behandelen. De 
doorgevoerde korting op de budgetten Wmo is daarom vanaf 1 april (i.v.m. zorgvuldige 
communicatie) op de totale doelgroep van toepassing verklaard. Het persoonsgebonden 
budget voor maatwerkvoorzieningen is hiermee toereikend en vergelijkbaar gehouden met de 
tarieven die wij hebben afgesloten voor een voorziening in natura. 

Twee cliënten hebben in dit kader contact met ons opgenomen omdat er sprake zou zijn van 
knelpunten in de continuïteit van zorg. Met deze cliënten zijn we vóór 1 april tot andere 
afspraken gekomen, opdat de zorgcontinuïteit gewaarborgd bleef. 

Wij zijn gestart met de herindicatiegesprekken met betrekking tot de begeleiding Wmo en 
zullen deze voor 1 oktober 2015 afronden. Als tijdens de gesprekken mocht blijken dat de 
cliënt niet in staat is met het toegekende PGB-budget continuïteit van zorg tot het einde van 
de indicatieperiode dan wel tot uiterlijk 1 januari 2016 te realiseren, zullen wij er alles aan 
doen om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. 
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Het college is derhalve van oordeel dat de continuïteit van zorg in Leiderdorp voldoende in 
onze uitvoering is gewaarborgd en dat wij daarmee voldoen aan het in de wet gestelde. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 




