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Beantwoording raadsvraag 97 

Algemeen 

De gemeente Leudal en de overige gemeenten in Midden-Limburg dragen de gezamenlijke boodschap uit dat we 

uitgaan van het inzetten op eigen kracht en het eigen netwerk. Dit is vastgelegd in de beleidsplannen Wmo en 

Jeugdhulp. De Wmo maatwerkvoorzieningen zijn er voor mensen die het écht nodig hebben.  

In december 2014 zijn door het College van de gemeente Leudal de PGB-tarieven vastgesteld. Deze tarieven zijn 

gelijk met de tarieven in de andere Midden-Limburgse gemeenten op het gebied van zowel de Wmo als de 

Jeugd. Voor ondersteuning uit het sociaal netwerk geldt dat alleen voor familieleden in de 1
e
 en 2

e
 graad

1
 lagere 

tarieven vastgesteld, namelijk 20% van het vastgestelde tarief voor professionals. Deze lagere tarieven vloeien 

rechtsreeks voort uit de beleidskeuzes dat inzet van deze familieleden behoort tot het maximaal benutten van de 

eigen kracht en mogelijkheden van de klant. Dit heeft als doel om het maatschappelijke probleem zelf op te 

lossen voordat er maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo worden ingezet.  

De lagere tarieven zijn een vergoeding voor de inzet die geleverd wordt door familieleden in de 1
e
 en 2

e
 graad. De 

vergoeding is geen compensatie van inkomen. Het betreft dan ook geen professionele inzet, de ondersteuners 

zijn niet opgeleid om deze ondersteuning te bieden. De inzet is niet afdwingbaar en vrijwillig, maar wel goedkoper 

dan professionele hulp. Derhalve wordt een kleine stimulerende vergoeding wenselijk geacht.  

Het knelpunt van de huidige lage PGB-tarieven is het grote verschil met de oude tarieven. Voor mensen die de 

oude tarieven vóór 2015 hebben benut om loon te compenseren is dit een grote overgang. 

Raadsvraag 

De aanleiding van de raadsvraag is een verschenen artikel in Dagblad De Limburger van 24 maart 2015 

genaamd “Proefproces laag pgb-tarief”.   

- Wat doet het college om mantelzorgers in Leudal te ontlasten? 

Door de klantregisseurs wordt in het gesprek over de hulpvraag van een klant ook de situatie thuis en het sociale 

netwerk meengenomen. Daar hoort de mantelzorger bij. De klantregisseur vraagt specifiek naar de situatie van 

de mantelzorger en hoe de belasting van de mantelzorger is. 

De gemeente heeft de voorzieningen begeleiding (dagbesteding) en kortdurend verblijf ingekocht. Dit zijn vormen 

van mantelzorgondersteuning en respijtzorg. Tijdens het gesprek wordt ook door de klantregisseur besproken wat 

voor mogelijkheden er zijn om respijtzorg met behulp van het sociale netwerk, vrijwilligers en/of met 

burgerinitiatieven in de buurt in te zetten.  

Verder heeft Synthese, als gecontracteerde welzijnsorganisatie, in de gemeente het ondersteunen van 

mantelzorgers op zich genomen. Hieronder valt ook het beheer en uitvoering van het Steunpunt Mantelzorg 

behoort.  

Momenteel wordt nieuw beleid opgesteld speciaal voor de mantelzorgers. Dit wordt door de beleidsmedewerker 

Wmo tezamen met Synthese uitgewerkt en zal in de loop van dit voorjaar aan college en raad worden 

aangeboden na advies van de Wmo-adviesraad. 

- Hoe ziet het college dit aspect in het licht van de tariefsverlaging? Wat kan het college er aan doen om de 

keuzevrijheid van mensen met een pgb zoveel mogelijk te beschermen? 

Onze visie over het pgb is dat mensen zelf regisseur over hun leven zijn, waarbij zij hun leven inrichten zoals zij 

dat zelf willen. Ondersteuning is daar een onderdeel van. Voor de klant is het zelf inkopen van een voorziening 

met een pgb bij uitstek een vorm van eigen regie. Een andere meerwaarde van het pgb voor de klant zit in de 

ruimte voor innovatie: klanten kunnen hiermee ondersteuning inkopen die in inhoud en/of vorm anders is dan 

door de gemeente ingekocht wordt. Een klant heeft met een pgb keuzevrijheid. 

                                                           
1
 Familieleden in de 1e en 2e graad: 

1e graad: echtgenoot/echtgenote/levenspartner, (schoon-)ouders, (aangetrouwde) kinderen, 
2e graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen. 
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Alle nieuwe klanten die vanaf 1 januari 2015 kiezen (of hebben gekozen) om met een pgb ondersteuning in te 

kopen, ontvangen de nieuwe (lagere) tarieven. Voor de nieuwe klanten betekent het niet een achteruitgang in 

tarieven. Zij krijgen te maken met een geheel nieuwe situatie. Hierbij wordt een ondersteuningsarrangement op 

maat gemaakt, wat (deels) uit ondersteuning door het sociale netwerk en/of (deels) uit professionele zorg kan 

bestaan. De in de raadsvraag geschetste problematiek geldt alleen voor overgangsklanten. U gaat ervan uit dat 

een bestaande mantelzorger minder beschikbaar zal zijn door de tariefsverlaging en klanten voor een deel 

moeten overstappen naar professionele zorg. Wij stellen dat dit niet altijd het geval zal zijn. De tariefsverlaging 

geldt niet voor ondersteuning door alle mantelzorgers, maar alleen voor familieleden in de 1
e
 en 2

e
 graad. Ook 

leidt het niet altijd tot een achteruitgang van de beschikbare middelen binnen een gezin, die gecompenseerd 

kunnen of moeten worden door arbeid van het familielid.  

Wij blijven achter onze keuze staan dat als er bij een pgb sprake is van (gedeeltelijke) ondersteuning door het 

sociaal netwerk, zijnde een familielid in de 1
e
 en 2

e
 graad, een vergoeding van 20% van het professionele tarief 

doeltreffend is. Dit omdat: 

1. Het leidt tot de doelstelling dat inzet van het sociaal netwerk behoort tot het maximaal benutten van de eigen 

kracht en mogelijkheden. Met als doel het maatschappelijke probleem zelf op te lossen voordat er 

maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo kunnen worden ingezet. Het bieden van ondersteuning is en blijft dus 

maatwerk. Op basis van iemands individuele situatie wordt beoordeeld of en waarvoor hij ondersteuning 

nodig heeft en op welke wijze hij deze invulling kan krijgen. Daarbij kijken we ook naar voorliggende 

oplossingsmogelijkheden zoals onder andere ondersteuning vanuit familie of netwerk. Waar nodig wordt 

(aanvullend) individuele ondersteuning geboden middels een maatwerkvoorziening voorziening.  

 

Concluderend: Bij een toekenning van een voorziening kijken we samen met een inwoner hoe een probleem 

zo veel mogelijk zelf of met het eigen netwerk opgelost kan worden. Het zou onlogisch zijn als (1
e
 en 2

e
 

graads) familieleden van die persoon die de ondersteuning bieden, betaald krijgen uit een pgb op basis van 

het minimumloon. Dit gebeurt bij zorg in natura ook niet. Daar wordt ook gekeken naar inzet van de eigen 

kracht en het eigen netwerk, zonder dat daar eenzelfde vergoeding beschikbaar is.  

 

2. de vergoeding voor het sociaal netwerk is niet bedoeld is als een compensatie van inkomen. 

 

3. de ondersteuning die door sociaal netwerk wordt gedaan, is geen professionele ondersteuning en hoeft 

daarom niet als zodanig vergoed te worden. 

 

- Hoe ziet het college deze gevolgen? Wat kan het college doen om die negatieve gevolgen te minimaliseren? 

U stelt dat de tariefsverlaging eigen kracht en participatie tegen werkt en dat het moeilijker is om mantelzorgers te 

mobiliseren.  

Wij zijn van mening dat een pgb bedoeld is voor het inkopen van ondersteuning en dat het pgb geen primaire 

inkomensbron van een familielid in de 1ste en 2de graad kan en mag zijn. Een mantelzorger verleent 

ondersteuning aan naasten zonder betaling. Voor ondersteuning of ontlasting van mantelzorgers hebben we wel 

andere middelen beschikbaar gesteld. 

- Is het daarom mogelijk het uurloon te verhogen ondanks de beperkte financiële mogelijkheden? Is het 

mogelijk om bijvoorbeeld het tarief gelijk te stellen met het minimum bruto uurloon op basis van een 40-urige 

werkweek, zijnde € 8,66? Welke gevolgen zou dit dan hebben? 

Dit is een keuze. Wij hebben in deze beantwoording voldoende gemotiveerd, waarom deze keuze (regionaal) niet 

is gemaakt. 

Er vindt gedurende 2015 een evaluatie van de PGB-tarieven plaats. Dit zal leiden tot een advies aan het college 

voor de tarieven van 2016.  

In situaties waarin de huidige keuzes leiden tot schrijnende gevallen kan gebruik gemaakt worden van de 

hardheidsclausule.  

Ten aanzien van het artikel in Dagblad de Limburger kunnen we het volgende opmerken:  

Dit artikel beschrijft anoniem een casus die we niet met 100% zekerheid kunnen herleiden naar een Wmo-cliënt in 

Leudal. 
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Het genoemde pgb-tarief van € 4,75 wordt door ons herkend als het pgb-tarief 2015 voor hulp bij het huishouden 

verricht door 1
e
 en 2

e
 graads familieleden (20% van het pgb-tarief) en is zeker geen pgb-tarief voor 24-uurszorg. 

Dit pgb-tarief voor hulp bij het huishouden wordt ingezet bijvoorbeeld als een (klein)kind wekelijks bij 

(groot)moeder komt helpen schoonmaken. In geval van 24-uurszorg zal dit geen klant voor de Wmo zijn maar 

voor de Wet Langdurige zorg. 

Voor de volledigheid van informatie wijzen wij u op het Besluit Wmo 2015 waar u de huidige vastgestelde PGB-

tarieven voor Midden Limburg kunt vinden. 


