Memo
Van
Aan
Datum
Onderwerp

:
:
:
:

College van B&W
Gemeenteraad Beuningen
16 september 2014
Uitleg over kosten bij pgb-houder die een zieke hulpverlener heeft
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In de Commissie Samenleving van 8 september jl. is gesproken over diverse aspecten van pgb’s voor
hulp bij het huishouden. Dit naar aanleiding van het voorstel rondom de bezuiniging op de hulp bij
het huishouden (BW14.00611). Tijdens de bespreking rees de vraag of er sprake is van dubbele
kosten wanneer een pgb-houder te maken krijgt met ziekte van degene die de ondersteuning
verleent. In dit memo wordt dit nader uitgewerkt.
Bij de SVB is geïnformeerd over de systematiek van loondoorbetaling bij ziekte. Hieronder wordt
verder uitgelegd hoe de loondoorbetaling bij ziekte geregeld is. Wel moet vooraf gemeld worden dat
de situatie vanaf 1 januari 2015 nog onzeker is en dat onderstaande informatie dus nog kan
wijzigen.
Uitleg
In het voorstel over de bezuiniging HH wordt op pagina 2 onder argument 1.3 gesproken over
kostenposten die horen bij een pgb, zoals loondoorbetaling bij ziekte. In de huidige systematiek is
het zo dat de SVB het pgb ‘opplust’. Dit betekent dat de SVB het beschikbare budget verhoogt, zodat
de pgb-houder in de gelegenheid wordt gesteld om een vervangende hulp te betalen.
De kosten (loonkosten als gevolg van ‘extra inhuur’ en aanvullende kosten voor
arbodienstverlening) worden in eerste instantie door de SVB betaald vanuit het voorschot dat door
de gemeente is voldaan. Het is namelijk zo dat de gemeente aan de SVB per budgethouder
maandelijks een voorschot voor loondoorbetaling bij ziekte betaalt. Vanuit deze voorschotten
voldoet de SVB de kosten voor vervangende hulp. Aan het einde van het jaar vindt een verrekening
plaats tussen de SVB en de gemeente.
Situatie vanaf 2015
Op 1 januari 2015 geldt het trekkingsrecht. Dit betekent dat de budgethouder zelf geen geld meer
tot zijn beschikking krijgt. De gemeente maakt de pgb’s namelijk over aan de SVB en de SVB betaalt
vervolgens rechtstreeks aan degene die de maatschappelijke ondersteuning geleverd heeft.
Op dit moment overlegt de SVB nog met het ministerie van VWS over het trekkingsrecht. Daarbij
wordt nog gesproken over financiële en praktische aspecten. Er dienen nog enkele besluiten te
worden genomen en daardoor zijn de uitvoeringstechnische en financiële dimensies ons nog niet
bekend en kunnen we uw Raad helaas op dit punt nog geen definitieve informatie geven.
Een van de besproken opties is bijvoorbeeld dat de SVB een integrale begroting inzake het
trekkingsrecht aan VWS aanbiedt, waarbij VWS deze kosten voldoet door een uitname uit het
gemeentefonds. Het behoort tot de mogelijkheden dat de kosten voor loonbetaling bij ziekte
eveneens op deze manier verrekend zullen worden. Dit is echter niet definitief.

