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Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. 
Ter attentie van de directeur maatschappelijke on
dersteuning Mevrouw drs. E.T.J. van Kooten 
Postbus 20350 
2500 EJ DEN HAAG 

Datum 
Verzonden 
Ons kenmerk 
Uw identificatie 
Contactpersoon 
Telefoonnummer 

14 juli 2015 

Z-15-08464 / 5951 
781790-138053-DMO 
Dhr. H.C. Duyvendak 
14071 

G E M E E N T E O E G S T G E E 

SCAUPS 

Onderwerp Bestuurlijke reactie op het signaal m.b.t. korting van 11% op PGB-
budget Wmo. 

Geachte mevrouw Van Kooten, 

In uw brief van 18 juni j l . heeft u ons gevraagd te reageren op de door u beschreven constate
ringen t.a.v. het door de Gemeente Oegstgeest toepassen van een generieke korting op de PGB 
(Persoonsgebonden Budget) beschikkingen. 

Op basis van het overgangsrecht in de Wmo (artikel 8.3 derde lid) heeft de Gemeente Oegst
geest de PGB beschikkingen voor haar cliënten met individuele- of groepsbegeleiding geba
seerd op hun bestaande indicatie(s). Daarmee is het behoud op continuïteit van zorg voor hen 
gewaarborgd. De gemeente wil de cliënten met zorg in natura (ZIN) en een persoonsgebon
den budget (PGB) gelijk behandelen. De doorgevoerde korting op de budgetten Wmo is daar
om op de totale doelgroep van toepassing verklaard. Daarbij hebben wij wel een overgangs
termijn van 3 maanden in acht genomen. 

Tot nu toe zijn er geen cliënten geweest die contact met ons opgenomen hebben omdat zij 
knelpunten in de continuïteit van zorg hebben. 

Wij zijn inmiddels gestart met de herindicatie gesprekken met betrekking tot de begeleiding 
Wmo en zullen deze versneld houden. Als tijdens de gesprekken blijkt dat de cliënt niet in 
staat is met het toegekende PGB budget continuïteit van zorg tot het einde van de indicatiepe
riode dan wel tot uiterlijk 1 januari 2016 te realiseren, gaan wij er alles aan doen om met de 
betreffende persoon tot een oplossing te komen. 
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Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Oegstgeest, 

J.W. van Tuijl 
secretaris 

drs. J.B. Waaijer 
burgemeester 
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