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informeel PGB-tarief

Geachte heer Van der Knaap,

Op 29 september 2021 hebben wij uw reactie ontvangen op het door ons gevraagde advies op de

'verlaging informeel PGB-tarief Jeugdwet'. Wij bedanken u zeer voor uw spoedige reactie.

Wij vernemen dat u zich bij uw advies heeft laten leiden door de uitgangspunten van rechtmatig-
heid, doelgerichtheid en doelmatigheid. Wij danken u voor de kritische blik die u heeft geworpen

op ons voorstel en zien dat u adviseert om de maatregel niet in zijn huidige vorm uit te voeren.
Wij geven middels deze brief graag een reactie op de aangevoerde argumenten. Wij blijven het
verlagen van het informeel PGB-tarief noodzakelijk vinden met het oog op de schaarse middelen
binnen de Jeugdwet. Wel nemen wij naar aanleiding van uw advies een alternatief scenario op

waarbij er een zachtere verlaging naar €15,- per uur wordt voorgesteld.

Wij constateren dat u het belang van informele zorg benadrukt en het u niet duidelijk is waarom er
wordt getwijfeld aan de rechtvaardigheid van het huidige tarief. Daarbij haalt u aan dat de tarie-
ven die worden vergoed onder de Zorgverzekeringswet en de Wlz hoger liggen dan het door ons
voorgestelde tarief. Ten eerste merken wij op dat het bij deze wetten om een maximaal tarief
gaat. ln de werkelijkheid kunnen de tarieven afwijken tussen verschillende zorgverzekeraars. Als
gemeente hebben wij geen invloed op de tarieven zoals die worden vergoed via de Zvw en de

Wlz. Ten tweede heeft de onrechtvaardigheid die wij vernemen te maken met de vergelijking met
het uurtarief van professionele zorgverleners. Zi1 verdienen vaak aanzienlijk minder dan €2O,- per
uur. Gekeken naar de werkzaamheden die door een informele zorgverlener worden uitgevoerd en

door een professionele zorgverlener, zit er geen verschil, met uitzondering van de kennis en

kunde die de professional door zijn opleiding heeft opgedaan. Daarom zou het rechtvaardig zijn
om voor deze vorm van hulp een lager tarief in te zetten.

Ook mist u in ons stuk een goede onderbouwing waarom ouders financieel afhankelijk kunnen
worden van het huidige tarief. Dit begrijpen wij. Een aantal cliënten ontvangt een dermate grote
indicatie, waardoor zij mogelijk fi nancieel afhankelijk worden van het inkomen vanuit hun PGB.
Zo waren er in 2020 8 gevallen waarbij er meer dan 16 uur per week aan PGB verleend werd,
waaronder enkele uitschieters boven de 30 uur. Deze zorg kan op een later punt komen te verval-
len. ln dat geval zal deze persoon een forse inkomensdaling incasseren. Het informeel PGB is
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bedoeld als vergoeding voor geleverde bovengebruikelijke zorg, en is geen vervanging voor regu-

liere arbeid. Voor personen waarvoor deze inkomensval dreigt, hanteren wij een overgangster-

miln Ook onderzoeken wi1 mogelijkheden om, waar nodig, gebruik te maken van voorzieningen uit

de Bijzondere Bijstand. Hiermee willen wij voorkomen dat mensen door deze maatregel frnancieel

in de knel komen.

Daarnaast geeft u aan dat met het nieuwe tarief het voor ouders lastiger wordt om hulp uit het in-

formele netwerk te zoeken. Een lager uurtarief maakt het uiteraard minder aantrekkelijk voor men-

sen om de hulp op zich te nemen. Dit is zorgelijk omdat dit ertoe kan leiden dat er uiteindelijk een

groter beroep wordt gedaan op formele zorg. Formele zorg is duurder en u merkt terecht op dat er

een krappe arbeidsmarkt is ten aanzien van formele zorg. Dit is bij ons de grootste overweging

om het een alternatieve scenario op te nemen van een verlaging naar €15,- per uur. Wij zijn van

mening dat dit tarief marktconform blijÍt voor mensen uit het informele netwerk die bereid zijn

hulp te bieden Daarmee verwachten wij niet dat het zal leiden tot een groter beroep op formele

zorg.

Het college uit zijn dank naar de ASDW voor het uitbrengen van zijn advies ten aanzien van de

beoogde maatregel. De zorgen die de ASDW uit, worden door het College meegenomen in de be-

sluitvorming. Het college stelt het op prijs als de ASDW bereid is te reageren op het alternatieve

scenario van een verlaging naar €15,- per uur
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Hoogachtend,

ndler B.R. Arends
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