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Horn, 24 maart 2015  
 
Geacht College van B en W, 
 
N.a.v. het artikel genaamd “Proefproces laag pgb-tarief” in Dagblad De Limburger van 24 
maart 2015 wil D66 aandacht vragen voor een aantal aspecten m.b.t. het pgb. 
 
Het tarief in Leudal is per 1 januari 2015 zeer fors gedaald; van 13,46 naar een 
vrijwilligersvergoeding van 4,75 euro. Dit is een keuze die iedere gemeente afzonderlijk kan 
maken. Men moet dan wel de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van deze 
tariefswijziging. Twee aspecten hierin zijn voor D66 Leudal met name van belang.  
 
Ten eerste, wordt door de tariefverlaging de druk op mantelzorgers vergroot omdat zij extra 
uren (of zelfs een baan) nodig hebben om rond te kunnen komen, naast de zorg die zij een 
naaste bieden. Dit heeft een grote impact op hun gezondheid en sociale leven doordat er 
significant minder vrije tijd beschikbaar is voor ontspanning. Dit heeft ook weer gevolgen 
voor hun werk. Het SCP meldde deze week nog dat het ziekteverzuim van werkende 
mantelzorgers hoger ligt dan bij werknemers die geen mantelzorg verrichten. Het 
percentage mantelzorgers onder werkenden is gestegen van 13% in 2004 naar 18% in 2012. 
De verwachting is dat dit percentage nog verder zal oplopen door de decentralisaties in de 
zorg. Zie bijvoorbeeld http://www.bnr.nl/nieuws/886541-1503/mantelzorgers-zijn-steeds-
vaker-zelf-ziek   Daarom is het voor D66 duidelijk dat de urgentie hoog is om mantelzorgers 
te ontlasten. Wat doet het College om mantelzorgers in Leudal te ontlasten?  
 
Ten tweede, maakt D66 zich zorgen over de inperking van de keuzevrijheid van mensen met 
een pgb. Zorgbehoevenden worden het liefst geholpen door hun naasten. Door de 
tariefsverlaging zal het aantal uren dat een mantelzorger beschikbaar is minder worden. 
Hierdoor wordt de keuzemogelijkheid van de zorgbehoevende beperkt en zal hij/zij eerder 
moeten kiezen voor professionele ondersteuning, die vanzelfsprekend ook een stuk duurder 
is. D66 ziet graag dat mensen eigen keuzes kunnen maken m.b.t. hun ondersteuning en niet 
gedwongen worden in een bepaalde richting. 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? 
 
Het principe van de ‘participatiesamenleving’ is dat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht 
kunnen doen. In dit geval, dat mensen met een pgb zoveel mogelijk met behulp van hun 
eigen sociale netwerk kunnen doen. Beide genoemde gevolgen van de tariefsverlaging 
werken eigen kracht en participatie tegen omdat het moeilijker is geworden om 
mantelzorgers te mobiliseren. Hoe ziet het College deze gevolgen? Wat kan het College doen 
om die negatieve gevolgen te minimaliseren? 
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De gemeente Weert stelt dat de vergoeding voor mantelzorgers niet gezien moet worden als 
compensatie voor inkomen, maar volgens D66 Leudal is dit wel degelijk het geval aangezien 
mensen in het geval van mantelzorg minder uren beschikbaar hebben om te werken. 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 euro? Welke gevolgen zou dit dan hebben?  
(Zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/vraag-en-antwoord/hoe-
hoog-is-het-minimumloon-per-uur.html)  
 
Worden er al reserves aangelegd voor het geval dat de rechtbank oordeelt dat het huidige 
tarief van de gemeente Leudal te laag is? 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor de beantwoording van onze vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kaj Beurskens 
Raadslid D66 Leudal 
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