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1. Op welke gebieden ( bijvoorbeeld mantelzorg) binnen het sociale
domein worden PGB's verstrekt?

Pgb is een volwaardig alternatief voor gecontracteerde zorg en ondersteuning (zorg in 
natura). Dat geldt voor alle voorzieningen op grond van de Wmo en Jeugdwet. Pgb is 
bedoeld als een bewuste en weloverwogen keuze van de cliënt (en diens eventuele 
vertegenwoordiger). Gemeenten zijn wettelijk verplicht de cliënt actief te informeren 
over de mogelijkheid om te kiezen voor een pgb en de gevolgen van deze keuze. Het 
is dus niet zo dat een pgb zich beperkt tot bepaalde gebieden of doelgroepen zoals 
mantelzorgers.

2. Zijn er gebieden waarbij het verstrekken van PGB is uitgesloten ? Zo
ja, wat is de reden hiervan?

Alle zorg en ondersteuning kan in de vorm van een PGB verstrekt worden, mits de 
betreffende cliënt voldoet aan de voorwaarden:

1. de motivatie van de cliënt om te kiezen voor een pgb.
De wettelijke plicht van de cliënt om de keuze voor pgb te motiveren verschilt tussen 
Wmo en Jeugdwet. In de Wmo moet de cliënt onderbouwen waarom hij een pgb 
wenst, deze motivatie is niet aan het oordeel van het college. Voor de Jeugdwet moet 
de cliënt motiveren waarom het gecontracteerde aanbod niet passend is.

2. pgb vaardigheid van de cliënt en de eventuele vertegenwoordiger.
In zowel Wmo2015 als de Jeugdwet staat dat het vaststellen van voldoende pgb 
vaardigheid gaat over de waardering van zijn belangen: kan de budgethouder (en/of 
met een vertegenwoordiger) voldoende zelfstandig beslissingen nemen over de 
ondersteuning en de financiering daarvan. De bekwaamheid voor het hebben van een 
pgb wordt in samenspraak met de aanvrager getoetst, het oordeel van de gemeente is 
hierin leidend. Mocht de gemeente van oordeel zijn dat de persoon niet bekwaam is 
voor het houden van een pgb, dan kan de gemeente een aanvraag voor het pgb 
weigeren.

3. de kwaliteit van de met het PGB in te kopen zorg en ondersteuning.
Een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, indien naar het oordeel van het 
college is gewaarborgd dat de zorg/ondersteuning veilig, doeltreffend en cliëntgericht 
worden verstrekt, oftewel dat de kwaliteit geborgd is.



3. Hoeveel PGB's worden er per aangegeven gebied eigenlijk afgenomen? 
Is dit, naar inschatting een reële afname? Zo nee, zou onwetendheid bij 
inwoners hiermee te maken kunnen hebben?
Dit zijn de aantallen van PGB's voor zorg en ondersteuning over 2019 die via de 
Sociale verzekeringsbank (SVB) uitbetaald zijn (peildatum 9-9-2019):

- Jeugdwet: 61 inwoners
- Wmo hulp bij het huishouden: 67 inwoners
- Wmo begeleiding: 87 inwoners

Dit zijn de aantallen van PGB's voor Wmo-voorzieningen over 2019 die door gemeente 
Veldhoven rechtstreeks uitbetaald zijn (peildatum 01-12-2019):

- Wmo woonvoorzieningen: 10 inwoners
- Wmo rolstoelvoorziening: 3 inwoners
- Wmo vervoersvoorziening: 11 inwoner

We hebben geen zicht op PGB-aantallen van andere gemeenten en kunnen dus niet 
inschatten hoe zich dit verhoudt tot andere gemeenten. Tot slot heeft Veldhoven een 
gedifferentieerd en breed zorg in natura-aanbod, waardoor het voor inwoners wellicht 
minder snel van belang is om een pgb aan te vragen.


