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Motie: Aanpassen WMO-besluit op maximale bedragen voor PGB Huishoudelijke

ng

De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 17 december 2015.
Constaterende dat:
ln NL 12 van het WMO-besluit voor het PGB bijde huishoudelijke verzorging is vastgelegd:
"De in de tabel van bijlage 2 genoemde bedragen gelden als uitgangspunt. Op basis van
individueel maatwerk kan een PGB lager dan de normbedragen worden vastgesteld."
ln die tabel is het maximale PGB-bedrag voor huishoudelijke verzorging (voor twee of meer
aandachtsgebieden) vastgesteld op € 2281,00.
WMO-raad
november heeft aangegeven:
advies
"Een nog niet opgelost probleem zit in de hoogte van de vergoeding voor huishoudelijke
hulp. De maximale bedragen zijn afgeleid van de financiering van de hulp bij Zorg in natura,
waaruoor zoals bekend een lumpsum financiering wordt toegepast. Deze vorm van
financiering verhoudt zich bij de zorg in natura al slecht tot het gewenste maatwerk, maar bij
de vasfsfelling van de hoogte van een PGB (per definitie individueel) is dit onwerkbaar
De Wmo-raad is van mening, dat de noodzakelijke uren hulp moeten worden vergoed.
Zij adviseert, de regeling in die zin aan te passen, conform bestaande en vooruitlopend op
te verwachten jurisprudentie hierover"
Wethouder Peters op 30 november 2015 hierop als volgt heeft geantwoord:
"Duidelijk is dat het PGB voor huishoudelijke hulp weliswaar niet duurder mag zijn dan de
hulp in natura maar dat het ook toereikend moet zijn om adequaat hulp te kunnen inkopen.
BI het toekennen van een bepaald aantal uren (meer dan 3) bestaat het gevaar dat de
hoogte van het PGB per uur beneden het minimumloon terecht komt. Wij repareren dit
voorlopig door in dat geval maatwerk te verrichten en het PGB te verhogen waarbij we
uitgaan van een brutobedrag van 12,40 per uur"
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Overwegende dat:
Met de toezegging van wethouder Peters het PGB voor huishoudelijke verzorging ook
hoger uit kan vallen dan € 2281,00.
Dat dit dan ook in het WMO-besluit vastgelegd dient te worden.
Dat er geen sprake mag zijn van onduidelijkheid over en/of onbekendheid met die
toezegging.
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Draagt het college op:
Het WMO-besluit Art. 12 aan te passen in lijn met het antwoord dat wethouder Peters op 30
november 2015 heeft gegeven aan de WMO-raad.
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En gaat over tot de orde van de dag.
Namens,
De PvdA fractie:
Ehssane Gounou
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