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Onderwerp

Raadsinformatiebrief Persoonsgebonden budget (PGB) tarieven Gemeente Weert in de
media.

Voorstel
t. In te stemmen met de bijgevoegde concept raadsinformatiebrief en deze op 28

september 2016 ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Inleiding
Op 2L september zijn in de regionale dagbladen redactionele artikelen verschenen over de
hoogte van de rekentarieven voor een persoonsgebonden budget in het licht van een
recente uitspraak door de bestuursrechtbank. Deze artikelen dragen bij aan negatieve
beeldvorming over de door de gemeente gehanteerde PGB-tarieven. De uitspraak van de
rechtbank draagt echter een uniek karakter en mag niet veralgemeniseerd worden. De
uitspraak gaat bovendien over een specifieke casus waarin tijdens de zitting andere, niet
bekende, omstandigheden naar voren kwamen. Om de juiste achtergronden, context en
visie op de situatie te duiden is deze concept raadsinformatiebrief opgesteld.

Beoogd effect/doel
Raadsleden worden door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de media
aandacht voor de PGB tarieven van de gemeente Weert en de reactie van het college daar
op.

Argumenten
1.1. In de redactionele artikelen wordt ten onrechte de term "onwettig" gebruikt. Deze

terminologie komt in de uitspraak niet voor en draagt bij aan negatieve
beeldvorming.
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De antwoorden die door de gemeente zijn gegeven naar aanleiding van vóór publicatie
gestelde persvragen zijn door de redacteur slechts ten dele gebruikt. Daardoor ontbreekt
enige nuancering in de berichtgeving.

1.2. Er wordt op dit moment een evaluatie van de PGB tarieven uitgevoerd.

De uitkomsten daarvan worden op korte termijn verwacht. Deze evaluatie was gepland en
staat los van de actualiteit.

1.3 In de raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad hierover geinformeerd.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Comm unicatie/ partici patie

Na de evaluatie van de PGB-tarieven en besluitvorming over (eventuele) aanpassingen
wordt breed gecommuniceerd naar de doelgroep.

Overleg gevoerd met

Intern:
Ruud Poot, behandelend jurist bezwaar en beroep

Silvie Brouwers, beleidsmedewerker Jeugdhulp

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen
r Raadsinformatiebrief PGB tarieven gemeente Weert in de media
¡ Artikel dagblad de Limburger "PGB zorg voor een schijntje".
. Artikel dagblad de Limburger "Laag uurtarief zorg is onwettig"
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GEMEENTE vvEERT

Aan de gemeenteraad van de gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT

Weert, 28 september 2Ot6

Onderwerp : PGB tarieven gemeente Weert in de media
Ons kenmerk : 2016092801HJ

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op woensdag 21 september jongstleden zijn er in de regionale dagbladen redactionele
artikelen verschenen over de hoogte van de rekentarieven voor een persoonsgebonden

budget in het licht van een recente uitspraak door de bestuursrechtbank. In deze brief
willen wij u over de achtergrond, context en onze vis¡e op deze berichtgeving
informeren. De betreffende krantenartikelen treft u als bijlagen aan.

Wat is de achtergrond van de beschreven casuibtiek?
ïot 1 januari 2015 werden de toenmalige PGB tarieven landelijk door het ministerie van
VWS vastgesteld. Doorgaans werden deze tarieven vastgesteld op ongeveer 75o/o van de
gemiddelde landelijke NZA tarieven voor zorg in natura. Vanaf 1 januari 2015 worden de

PGB tarieven voor Wmo en jeugdhulp niet meer landelijk vastgesteld maar behoort dat
tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. In Midden-Limburg is besloten om de

tarieven voor jeugdhulp en PGB als samenwerkende gemeenten gezamenlijk vast te
stellen. Daarvoor zijn de tarieven uit de voormalige AWBZ gebruikt. Daar zit dus geen

onderscheid. Wel hebben wij de tariefstructuur gewijzigd. De reden daarvoor was dat er
grote verschillen bestaan in kwaliteit en mate van georganiseerdheid van
hulpverleners(organisaties). Dat verschil heeft ook een rol gespeeld ten tijde van de
AWBZ waardoor ook onder de AWBZ verschillende tarieven werden gehanteerd voor
professionele hu I pverleners en voor fam il ieleden.
Vanaf 2015 hebben de gemeenten in Midden-Limburg, dus ook de gemeente Weert, een
verder gedifferentieerd tarief ingevoerd waarbij de mate van georganiseerdheid en
professionaliteit van de hulpverlener leidend is. Deze tarieven zijn afgeleid van de AWBZ

tarieven. Zo zijn er apafte tarieven voor grote zorgorganisaties, ZZP'rs en freelancers,
professionals in loondienst en ook voor niet professionals in loondienst. Daarbij wordt
voor niet professionals in loondienst de definitie gehanteerd dat dit mensen betreft die
niet opgeleid zijn om beroepshalve begeleidingsactiviteiten uit te voeren. Deze categorie
wordt gelijk gesteld aan mensen die in loondienst ongeschoolde arbeid verrichten en

daarbij past een tarief dat ongeveer overeenkomt met het wettel¡jk minimumloon. Voor
mensen die deel uitmaken van de directe familiekring rondom de cliënt (le en 2e graads
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familieleden) geldt een apart tarief waarbij het element van loondienst doorgaans niet
aan de orde is omdat de gezagsverhouding tussen opdrachtgever en hulpverlener
ontbreekt dan wel omgekeerd is. Voor die groep wordt een vergoedingsbedrag gerekend

van 20o/o van het maximum tarief. Omdat de loondienstcomponent ontbreekt zijn er
immers geen werkgeverslasten die uit het PGB moeten worden betaald.

In welke context zijn de artikelen verschenen?
De artikelen in de dagbladen zijn geschreven naar aanleiding van een beroepsprocedure

die voor de bestuursrechtbank in Roermond is gevoerd. In die procedure is door de eiser
gesteld dat zowel het tarief als het aantal uren waarop het PGB is gebaseerd in
combinatie met elkaar ontoereikend zou zijn. De rechter heeft eiser daarin gevolgd in die
zin dat er geen principieel oordeel is geveld over de verbindendheid of toelaatbaarheid
van de tar¡evenstructuur noch over de hoogte van het gehanteerde familietarief. De

rechter was van mening dat in dit specifieke geval, waarin (overigens ten onrechte)
sprake bleek te zijn van een arbeidsovereenkomst tussen ouder en kind, het tarief van

de opvolgende hogere categorie hulpverleners 'niet boven-propoftioneel'was en dat het
college dit tarief in het PGB had moeten toepassen. Dat er sprake is van een

arbeidsovereenkomst (hetgeen berust op een gebrekkige controle door de SVB) is pas

tijdens de zitting naar voren gekomen en maakt dat de hulpverlening inderdaad in een

andere categorie met een hoger tarief past.

De uitspraak zegt derhalve niets over de rechtmatigheid van het door ons vastgestelde
tarief. De in de kop van een van de artikelen gebezigde terminologie "onwettig" is dan
ook in de uitspraak van de bestuursrechter niet gebruikt. De uitspraak heeft eveneens
geen algemeen verbindende werking maar beperkt zich tot deze specifieke casui'stiek.

Wat is onze visie en wat gaan we doen?
Voorafgaand aan de publicatie zijn ons door de redacteur persvragen voorgelegd. Deze

vragen zijn door ons genuanceerd beantwoord waarbij de tarievenstructuur en de

reikwijdte van de desbetreffende uitspraak uitgebreid is toegelicht. De redacteur heeft
dit toelichtende deel van onze antwoorden echter niet gebruikt in de artikelen.
Bij het herzien van het genomen besluit zullen wij de uitspraak volgen en een tarief
toepassen dat behoort bij een hulpverlener in loondienst. Geheel los van de actualiteit
hebben wij bij het vaststellen van de tarieven afgesproken dat deze zullen worden
geëvalueerd. Deze evaluatie is onlangs uitgevoerd en de resultaten daarvan verwachten
wij op korte termijn. Aan de hand van de evaluatie waarin de recente jurisprudentie

wordt meegewogen zullen wij zo nodig een nieuw besluit nemen over de PGB tarieven.

Met vriendelijke groet,
burge en wethoude fSt

M.H. A.
gemeentesecretaris
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Pgb -zorg voor een schij ntj e

@ Copyright 2016 Dagblad De Limburger / L¡mburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 1S AW wordt
u¡tdrukkelûk voorbehouden. Woensdag, 21 september 2016

Een uitspraak van
de rechtbank in
Roermond kan voor
gemeenten duur
uitpakken. De
rechter vindt de
vergoeding die een
moeder krijgt voor
de verzorging van
haar kind te laag.

DOOR
LEON JANSSEN

ROERIIOND/WEERT

Een moeder uit lVeert verzotgt
haar veertienjarþ dochter die
een vorm van autisme heeft. De
dochter heeft een persoonsge-
bonden budget en mâg daa.rdoor
de zorg die ze nodig heeft zelfin-
kopen. Voor de individuele beç-.
leiding van de moeder is 25 uur
per week toeçkend. Daaltoe is
met de moeder een arbeidsover-
eenkomst çsloten. Voþns de
behandelend psychiater is de
moeder de meest çschikte be-
çleider voor haar dochter. Van
de gemeente, die sinds ljanuari
2015 verantwoordelijk is voorde
jeugdzory lrägt ze daarvooreen
vergoeding van 7,17 euro bruto
per uur.
Veel te laag om de benodigde be-
çleiding te bieden, vindt de
moeder; zelf ziekenverzorgende
vanberoep. Tbenzein 2015bli de
gemeente aan de bel trok voor

Pgb-houders kunnen zelf zory en @eleiding inkopen bij hun familieleden. Foto HoLLANDSE HooGTE

een hoger uurtarief, kree-g ze nul op laaq is. Daarbij is namelijk geen re- rieven vastgesteldvoorbeçleiding
het rekest.-Ze stapte daarcp na- kening çhouden met vakantiepe- doorfamiliãederf,,z,qtæ1,,øreva1
mens haar dochter naar de rechter. riodes en schooluitval, stelt ze. 

- 
riêren van vfføt áchãeuro. ntders

Vóór.2015,.!9en de jeugdzorg nog Voþnsderechtergaatdezorgdie inhetlandügþndietarievenveelal
vanuithetrijkgeregeldwerd,kreeg de moeder haar dochter biedfeen tussendehããlfentwintigeuro.De
de vmuw twaalf euro per uur. Vol- stuk verder dan de çbruikelijke veel t€ lâge tarieven zijn ñaar mijn
gens de moeder is een uurloon van zorg van een ouder. mening iñshlid met deïet. Daarlå-
12,60euro(20procentv_anhetpro- De¡ectrtervindthethuidþuurta- gen ziln proädures gestart. Zelf
fessioneel uurtarief) redelijk riefte laag en stelt dat de femeente treb iheen tiental bezwaar- en be-
Weerthanteert,netalsveelandere Weert binnen enkele wõken met roepschriften over dit onderwerp
ge-meenten in Midden-Limbury eenvoorstelvooreenhoçruurloon bpèn in Leudal, Weert en Bruns-
echter een standaardtarief van il7 moet komen. Daarbij merkt hij op 

".irn,europer-uurvû)rniet-professione- dat het uurloon dat de moeder Imkampsteltweldatdeuitspraak
le hulp door naaste familie en wil vraagtalleszinsredelijkis. overdemoederinl{eertnognietal-
daamietvanafwijken.Zevindtver- Voþns advocate Reñske Imkamp les duidelijk maakt, omdat-het om
der dat het uurloon als een vetgoe- van Van der Woude de GraafAdvo-- een afzonäedijk gwal gaat. 

"Maardinggezienmoetwordenennietals cateninAmst¿rdambetekentdeze deze uitspraa[ íel "n ven¡¡ach-inkomenvoordemoeder. uitspraak een doorbraak.,Veel ge-. tinggevolþnhebbenvoorallemen-
Verdersteltdemoederdathetaan- peenle1_in de regio Midden-Lim- señãie te-maken hebben met lage
tal uren dat ze toeçwezen k€eg, te burg hebben erg lãag bruto uurta- uurta¡ieven. Ik neem namelijk aä

dat het beleid en de uurtarieven
van de betreffende gemeenten
moet s'orden aangepåst.'
Dat is voþns een woordvoer-
stervan de gemeente Weert nog
langniet zeker. ,,Hetgaat omeen
specifrek geval waarover de
rcchter nu een oordeel heeftç-
v eldr, zegþ ze. 

"Omdat 
er in dit ge-

val sprake is van een a¡beids-
overeenkomst - watwe niet wis-
ten - zullen we het tarief
aanpassen. Verder zullen we
binnenkort opbasis van een eva-
luatie de tarieven voor pgb tegen
het licht houden. Deze uitspraak
zullen wij hierbä betrekJ<en."

Reageren?
leon janssen@delimburyer.nl

UURTARIEF B



@ Copyright 2016 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagbtad
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden. Woensdag, 21 september 2016

De uurtarieven voor
mensen die een
familielid met een
persoonsgebonden
budget verzorgen,
versch¡llen enorm.
Vooral de gemeenten
in Midden-Limburg
houden de hand op de
knip.

ROERMOND,/WEERT
DOOR LEON JANSSEN

e lage uurtarieven die voor-
al gemeenten in Midden-
Limburg hanteren voor

zorg door familieleden, zlin in strijd
met de wet. Dat stelt advocate Ren-
ske Imkamp van Van der \{oude de
Graaf Advocaten in Amsterdam.
Het gaat om de uurtarieven die fa-
milieleden knjæn als ze iemand
met een persoonsgebonden budget
(pgb) begeleiden enlof verzorgen.

Die tarieven mogen de gemeenten
sinds 1 januari 2015 zelf vaststellen.
De gemeente zijn namelijk vanaf die
datum verantwoordelijk voor de
uitvoering van de jeugdzorg en gro-
te delen van de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning. Uit onderzoek
van deze krant blijkt dat er grote
verschillen zijn bij de uurtarieven.
Zo hanteren de gemeenten'W'eert,
Roermond en Maasgouw een bruto
uurtarief van 7,17 euro. Nederweert
zit daar met 475 euro nog onder.
De gemeente Venray verekent blj
voorkeur een uurtarief van nul euro

als zorguit het sociaal netwerk gele-
verd wordt, meldt een woordvoer-
ster. In uitzonderingsgevallen
wordt erwelbetaald. Dangeldt een
uurtarief van 26,25 ewo. Venlo be-
taalt 75 procent van het uurtarief
van de professionele zorg als fami-
lieleden zorg verlenen. Daarbij
geldt een maximum van twintig
euro per uur. Vaals rekent een uur-
tarief van 18,18 euro. Landgraaf
heeft geen vast tarief, maar levert
'maatwerk', stelt een woordvoer-
ster van die gemeente..
Voþns Imkamp zif n de lage uurta-

rieven die Midden-Limburg han-
teert in strijd met de wet. Door het
lage tarief zljn veel mensen in de
problemen geraalrt, stelt ze.
Onlangs oordeelde de rechter in
Roermond in een zaak van een moe-
der die haar dochter met autisme
verzorgt, dathetuurtarief dat de ge-
meenteWeert hanteertte laag is.
,,Datzalzeker ook gevoþn hebben
voor individuele verzorgenden in
andere gemeenten in de regi d' , zegþ
Imkamp. ,,Want ook die gemeenten
zullen hun tarieven aan moeten pas-
sen."


