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Secretariaat: Huub Hermans 
Email: huub.hermans55@gmail.com 
www.wmo-adviesraadhollandskroon.nl 
 
 
Ons kenmerk   
Datum:    
Onderwerp Vrij besteedbaarheid Persoons gebonden Budget (PGB) 
 
 
Aan  Het college van B&W van de gemeente Hollands Kroon 
 
Geacht college, 
 
Met deze brief stellen wij u vragen en geven wij advies over de invulling van de Verordening jeugd & 
de Verordening Wmo. Het betreft de regels met betrekking tot het gebruik van het 
Persoonsgebonden Budget.  
 
Aanleiding 
Vrij besteedbaarheid PGB.  
In de Jeugdwet en de Wmo staat niets over bestedingsvrijheid. Iedere gemeente heeft hiervoor eigen 
regels. In de gemeente Hollands Kroon zijn er geen aanvullingen in de beleidsregels geschreven over 
de mogelijkheid tot vrije besteedbaarheid van het PGB.  
 
In een beschikking voor de zorg beschrijft de gemeente de zorg die wordt toegekend en wil van de 
inwoner weten wie de zorgverlener wordt en tegen welk tarief de zorgverlener de zorg verleent. Aan 
de hand hiervan wordt het bedrag voor het PGB bepaald.  
 
Op deze manier wordt de keuzevrijheid van de budgethouder, de inwoner beperkt. De inwoner kan 
op een later moment moeilijker van zorgverlener veranderen, wanneer deze de juiste zorg levert, 
maar tegen een goedkoper tarief. Wanneer hier sprake van is, dient de inwoner de goedkeuring aan 
de gemeente te vragen.  
 
Wanneer de gemeente een aantal uren zorg toekent en hier een bedrag aan koppelt voor deze zorg, 
kan de inwoner de zorg inkopen waarvan hij/zij vindt dat dit goede zorg en passende zorg is. Hierbij 
wordt je als inwoner niet beperkt tot een vaste zorgverlener en kun je kiezen welke zorgverlener er 
passend is. Dit kan voor een hoger tarief dan de gemeente aangeeft, dit betekent dat de inwoner dan 
minder uren zorg kan inkopen. Of voor een lager tarief dan de gemeente aangeeft, dit betekent dat 
de inwoner meer uren kan inkopen. Aan de maximale tarief van de ingekochte zorg zijn regels 
verbonden, net als aan het inkopen van de geïndiceerde zorg. Je kunt geen zorg inkopen waarvoor je 
niet bent geïndiceerd. Op het moment dat je een PGB aanvraagt dien je als inwoner bekend te zijn 
met deze regels en je hier aan te houden.  
 
Advies 
De Wmo adviesraad zou graag zien dat het budget in € wordt toegekend zodat de inwoner meer 
vrijheid heeft om de zorg in te kopen die passend en nodig is op een manier waardoor de inwoner de 
beste zorg krijgt. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid bij de inwoner en dit is passend bij het PGB.  
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Het geeft meer mogelijkheden om te wisselen in zorg en meerdere zorgverleners in dienst te nemen 
en zorg in te kopen op het moment waarop dit nodig is. Het kan beter zijn voor de inwoner om de 
ene week 5 uur in te kopen tegen een lager bedrag, dan 2 uur tegen een hoger bedrag.  
 
Wij willen u vragen om de mogelijkheid van het invoeren van ‘bestedingsvrijheid’ binnen het PGB te 
overwegen.  
 
Als u naar aanleiding van deze brief of de bijlagen vragen heeft, horen wij dat graag van u. 
 
 
Hoogachtend, 
Namens de Wmo-adviesraad, 
H. Hermans 
 
 
  


