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Betreft:

Advies verlaging informeel PGB-tarief Jeugdwet

Naaldwijk, 29 september 2021

Geacht College,
Recent ontvingen wij van u het verzoek om advies uit te brengen over uw voornemen om
het tarief voor het informeel gebonden budget (PGB) te verlagen.
Onderstaand onze reactie, waarbij we de volgende uitgangspunten hebben gehanteerd: Is
er sprake van rechtmatigheid, doelgerichtheid en doelmatigheid en staat dit in verhouding
tot de beschikbare middelen?
Wanneer een kind zorg nodig heeft zijn er verschillende mogelijkheden om in te kopen met
een PGB, zowel formeel als informeel. Dit is mogelijk via de WLZ, Zorgverzekeringswet,
WMO of de Jeugdwet. Met het PGB hebben mensen eigen regie en autonomie, hierbij
aanvaarden we dat PGB-hulp ook door naasten kan worden verleend. Uitgangspunt hierbij
is: inzetten van meest passende hulpverlener, degene die het beste in staat is de gestelde
resultaten/doelen te behalen.
We begrijpen als adviesraad dat er zuinig moet worden omgegaan met de schaarse
middelen die er zijn en dat het om veel geld gaat voor een beperkte groep ouders, maar
kunnen ons niet vinden in de verlaging die voorgesteld wordt.
Bij de Zorgverzekeringswet wordt bij het informele PGB het tarief van 23 euro per uur
aangehouden en bij de WLZ 20 euro per uur. Het is ons niet duidelijk waarom er twijfels
zijn over de rechtvaardigheid van het huidige tarief.
We missen een goede onderbouwing waarom ouders mogelijk financieel afhankelijk
kunnen worden door het PGB dat zij voor de zorg aan hun kind ontvangen, omdat de
adviesraad er van uit gaat dat er duidelijke criteria zijn geformuleerd waarop het informele
PGB wordt toegekend. Met een verlaging naar 12,50 euro per uur kan dit weleens veel
moeilijker voor ouders worden en zullen zij op zoek moeten naar andere (duurdere) zorg.
Waar nu ook naasten uit het netwerk zorg kunnen bieden, zal het voor ouders moeilijker
worden om de juiste mensen hiervoor te vinden, omdat men niet zo snel zal willen werken
voor dit tarief. Juist in het kader van preventie is het belangrijk om voor ouders de
mogelijkheid van informele zorg goed verankerd hebben.
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De adviesraad vraagt zich af wat er gebeurt als het tarief wordt afgebouwd. Zijn de
gevolgen hiervan onderzocht voor bijvoorbeeld de mogelijke toename van formele zorg
(die vele malen duurder is dan informele zorg). Ook in het licht van een krappe
arbeidsmarkt in de zorg, is de adviesraad van mening dat de toename van formele zorg,
een onwenselijk gevolg is.
Ons advies is om te kijken naar andere alternatieven en afbouw van uren.
Graag vernemen wij uw reactie op ons advies.
Met vriendelijke groet,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland,

Nico van der Knaap
Voorzitter ASDW
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