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Persoonsgebonden budget

Geachte raads- en duoburgerleden,
In deze brief informeren wij u over de door ons college d.d. 21 juli 2015 vastgestelde werkinstructie "Persoonsgebonden
budget" (PGB) van samenwerkingsregio West-Brabant West, waarin is vastgelegd hoe wordt omgegaan met het
verstrekken van een PGB en welke vaste tarieven hiervoor worden gehanteerd.
Op 1 januari 2015 is het nieuwe jeugdstelsel in werking getreden. Op grond van de Jeugdwet 2015 kunnen jeugdigen en
hun ouders onder voorwaarden kiezen voor een PGB en zorg in natura. De voorwaarden voor toekenning van een PGB
en de wijze van uitbetaling zijn veranderd door de nieuwe wettelijke regels. De regering beschouwt het PGB, naast zorg
in natura (ZIN) als een instrument om tot individueel maatwerk te komen. Aanvullend op de Jeugdwet 2015 is de
verordening jeugdwet Model West-Brabant West vastgesteld.
In de praktijk is gebleken dat, in alle 9 gemeenten van de samenwerkingsregio West-Brabant West, de verordening
onvoldoende handvatten biedt voor het eenduidig toekennen van zorg in de vorm van een PGB. Om deze reden is een
werkinstructie PGB geschreven. Deze werkinstructie bevat een afwegingskader, vaste tarieven en instructie waardoor de
jeugdprofessionals, werkzaam in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), door een gedegen inhoudelijke motivatie de
intensiteit van de in te zetten jeugdhulp en het uurtarief na overleg met de ouders kunnen bepalen.
Daarnaast is in de verordening opgenomen dat een PGB ten hoogste de kostprijs bedraagt van de in de betreffende
situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura. Dit betekent dat het toe te kennen bedrag berekend dient
te worden op basis van de jeugdhulpcatalogus. In de jeugdhulpcatalogus is opgenomen welke verschillende zorgvormen
aangeboden worden, behorend bij 14 zorgprofielen. Deze vormen zijn gedefinieerd vanuit de oude systematiek. Dat wil
zeggen dat in sommige gevallen de zorg per aantal minuten beschreven staat. In de praktijk is gebleken dat het
berekenen van een PGB door middel van de jeugdhulpcatalogus een zeer complexe tot onmogelijke opdracht is.
Bij de uitvoering van de WMO is al langer ervaring met het werken met PGB's. Er wordt gewerkt met vaste tarieven voor
zorg die toegekend wordt in de vorm van een PGB. Met deze standaard tarieven is het berekenen van een PGB veel
eenvoudiger en inzichtelijker.
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Er is opnieuw gekeken naar de Jeugdhulpcatalogus en de producten daaruit die door middel van een PGB verstrekt
worden. Op basis daarvan is gekozen voor 5 vaste tarieven, te weten :
Begeleiding
maximaal ê 36.21 per uur
Persoonlijke verzorging
maximaal î 27.29 per uur
Begeleiding groep
maximaal C 44.75 per dagdeel
Begeleiding groep met vervoer
maximaal C 50.13 per dagdeel
Informele zorg
maximaal Ê 20 per uur
Voor bestaande PGB's die doorlopen in 2015 is het overgangsrecht van toepassing (continuïteit van zorg). De PGB
houder heeft recht op continuering van zorg bij de bestaande zorgaanbieder gedurende de resterende indicatietermijn tot
een maximum van 1 jaar, dus tot uiterlijk 1 januari 2016. Voor deze klanten is al een budget opgenomen in de
werkbegroting jeugdzorgbudget. Voor de nieuwe cliënten en verleningen van PGB's in 2015 is ook een reservering
opgenomen in de werkbegroting jeugdzorgbudget. De voorgestelde nieuwe manier van werken zal geen invloed hebben
op beide budgetten.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u over deze brief nog vragen op opmerkingen
hebben dan kunt u contact opnemen met Drs. S.P.M. Verstraten, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277 726.
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