Ik heb een
persoonsgebonden budget (pgb)
Wat betekent dat voor mij?

De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds
een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit een van de
volgende wetten:
1. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
2. De Jeugdwet

Het trekkingsrecht
De overheid wil fraude met pgb’s tegengaan en de administratieve lasten
verminderen. Dit betekent dat uw pgb-geld is ondergebracht bij de
Sociale Verzekeringsbank (SVB).
De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners uit. U krijgt het pgb
dus niet op uw eigen rekening. De SVB betaalt alleen uit als u een
goedgekeurde zorgovereenkomst met uw zorgverlener heeft.
U kunt via ‘Mijn pgb’ op elk moment uw budget en alle betalingen
bekijken. Dit doet u online op www.svb.nl. Bij de SVB kunt u ook terecht
voor hulp bij het beheer van uw pgb.
Meer informatie vindt u op www.svb.nl/pgb. Voor het pgb uit de
Zorgverzekeringswet (Zvw) is er geen trekkingsrecht. U dient uw
declaraties in bij uw zorgverzekeraar.

Het pgb in de Wet maatschappelijke ondersteuning
De gemeente regelt de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te
kunnen leven. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een lichamelijke
of verstandelijke beperking of psychische problemen. Voorbeelden van
hulp zijn begeleiding en dagbesteding. Of een logeermogelijkheid om
de mantelzorger even te ontzien. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk
voor beschermd wonen. Dit staat allemaal in de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 (Wmo 2015). De ondersteuning in het huishouden
was al onderdeel van de Wmo.
Het pgb in de Jeugdwet
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Ouders en
jeugdigen kunnen kiezen voor een persoonsgebonden budget.

Vragen over het pgb (Wmo of Jeugdwet):
Kan de gemeente een pgb weigeren?
Ja. De gemeente kan een pgb weigeren als u niet voldoet aan de wettelijke
voorwaarden voor het pgb. Wanneer uw pgb duurder is dan zorg in
natura, is het niet zo dat de gemeente uw pgb alleen om die reden kan
weigeren. U moet het verschil dan wel zelf bijbetalen. In de Wmo 2015 of
in de Jeugdwet is geen minimum aantal uren of dagdelen opgenomen om
voor een pgb in aanmerking te komen.
Kan de gemeente een pgb intrekken?
Ja. De gemeente kan een pgb intrekken als u onjuiste of onvolledige
gegevens heeft verstrekt. Of als u het pgb niet gebruikt of voor een ander
doel gebruikt.

Moet ik een eigen bijdrage betalen voor een pgb uit de Wmo?
De gemeenten op Walcheren vragen een eigen bijdrage voor een pgb,
dat wordt betaald uit de Wmo. De hoogte ervan is afhankelijk van uw
inkomen, vermogen, leeftijd, gezinssamenstelling en de kosten van de
zorg. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int de eigen bijdrage. De
eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van het besluit van de aan u
toegekende zorg. Als u minder zorg afneemt of nodig heeft, geef dit dan
door aan Porthos. Dan kan het besluit naar beneden worden bijgesteld en
wordt uw eigen bijdrage in sommige gevallen ook lager. Als u het besluit
niet aan laat passen, betaalt u dus een te hoge eigen bijdrage. Zie ook de
Porthos flyer ‘Eigen bijdrage’.
Moet ik een eigen bijdrage voor mijn kind betalen?
Nee. In de Jeugdwet geldt geen eigen bijdrage.
Ik heb al een pgb voor huishoudelijk hulp. Kan ik dat pgb houden?
In principe niet. De Walcherse gemeenten vergoeden geen huishoudelijke
hulp meer voor mensen die in staat zijn om de huishoudelijke hulp
zelf te regelen en aan te sturen. U kunt gebruik maken van algemene
voorzieningen. Met andere woorden, u kunt hulp bij het huishouden
afnemen bij een aanbieder van uw keus. Als u deze hulp niet kunt betalen,
dan kunt u een financiële bijdrage van de gemeente aanvragen.
U kunt geen (nieuw) pgb meer krijgen voor huishoudelijke hulp. Bestaande
klanten worden in principe overgezet. Als u niet (meer) in staat bent om de
huishoudelijke hulp zelf te regelen en aan te sturen, krijgt u huishoudelijke
zorg. Dit wordt door uw gemeente vergoed. Hiervoor betaalt u wel een
eigen bijdrage, die gebaseerd is op uw inkomen. In uitzonderlijke gevallen
is een pgb voor huishoudelijke zorg wel mogelijk.

Wordt bij recht op ondersteuning direct een pgb verleend?
Nee. De Walcherse gemeenten streven er naar om alle mogelijke zorg
in natura aan te bieden. Zorg in Natura (ZIN) is de vorm met de minste
administratieve lasten voor iedereen, dus ook voor u. Daarom heeft ZIN de
voorkeur. Als u daarom vraagt kan de voorziening ook in een pgb worden
verstrekt, u moet hiervoor wel aan de (wettelijke) voorwaarden voldoen.
Wat zijn de (wettelijke) voorwaarden voor een pgb?
Er zijn 3 voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een pgb:
1. U moet bekwaam zijn om een pgb te beheren. Dit beoordeelt Porthos.
Vul de test in op www.pgb-test.nl om te zien of u geschikt bent voor
een pgb.
2. De zorg of ondersteuning die u wilt inkopen moet van voldoende
kwaliteit zijn. Dit beoordeelt Porthos.
3. U moet motiveren waarom ZIN voor uw situatie geen oplossing is.
Kan iemand anders mij vertegenwoordigen als ik zelf geen pgb kan
beheren?
Ja, dat kan. Iemand uit uw netwerk kan u dan vertegenwoordigen.
Denk bij netwerk aan kind, ouder(s), broer/zus of een vriend(in). Aan die
persoon worden dezelfde eisen gesteld: ook zij moeten in staat zijn om
het pgb te beheren.

Met welke tarieven moet ik rekening houden als ik zorg of ondersteuning
door middel van een pgb wil inkopen?
De Walcherse gemeenten hebben de volgende tarieven vastgesteld:
1. Voor de inhuur van iemand in het sociale netwerk: € 25,- per uur.
Hierbij is een maximum vastgesteld van een modaal jaarsalaris
(in 2016 is dit € 36.000,- bruto per jaar en € 2.773 bruto per maand).
2. Inhuur van professionele zorg
a) Huishoudelijke Zorg			

€ 22,- per uur

b) Begeleiding en persoonlijke verzorging € 34,- per uur
c) Kortdurend verblijf			

€ 120,- per etmaal

d) Dagbesteding				

€ 33,- per dagdeel

Deze tarieven zijn gebaseerd op een gemiddelde van de huidige tarieven
ZIN, met een korting van 20%.
Let op: Personen in de 1e en 2e graad van de zorgvrager kunnen met
een pgb niet als professional worden betaald, ook al heeft deze persoon
een geschikte opleiding. Het tarief is dus altijd dat voor informele zorg zoals
beschreven onder 1. Eerste graad familie is bijvoorbeeld vader-moeder-kind,
tweede graad is oma-opa-kleinkind.
Zijn er zaken die ik niet met een pgb mag inkopen?
U mag geen bemiddeling(sbureau) betalen met uw pgb. De reden
daarvoor is dat een pgb-houder (of zijn vertegenwoordiger) in staat moet
zijn om zelf de regie te voeren. Bemiddeling is daarmee overbodig. Op
basis van de Jeugdwet kunt u de volgende zaken niet inkopen met een
pgb: Jeugdzorg Plus, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Porthos voor alle inwoners van Walcheren
Soms hebben mensen ondersteuning nodig om mee te kunnen doen
aan het ‘gewone leven’. Omdat ze kampen met een ziekte of beperking,
omdat ze een moeilijke periode in hun leven doormaken, omdat ze te
maken hebben met een opstandige puber, een slecht etend kind of omdat
ze zelf niet de goede weg vinden naar een oplossing. In die gevallen bent
u bij Porthos aan het goede adres. Porthos is er voor alle vragen en advies
op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.
In Nederland krijgt iedereen de zorg en ondersteuning die nodig is. Of u nu
een hoog of een laag inkomen hebt, of u nu jong bent of oud. Op Walcheren
organiseren de gemeenten deze zorg via Porthos. Het uitgangspunt van
Porthos is: ‘wat je zelf kunt doen, doe en regel je zelf. Eventueel samen
met je familie, vrienden of kennissen’. Als dat niet of onvoldoende lukt, of
u houdt vragen over welzijn, zorg, opvoeden of opgroeien, is er Porthos.

Correspondentieadres:
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Loket Middelburg: Sint Sebastiaanstraat 12
Loket Vlissingen: Pablo Picassoplein 126
Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
Algemeen telefoonnummer:
088-751 4000

Het callcenter is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur
info@porthos.nl | www.porthos.nl
Deze folder is met zorg samengesteld, dit sluit eventuele onvolkomenheden niet uit. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Porthos, 15 september 2016

