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Betreft : Advies Pgb-tarief

Geacht college,

Na de transitie is tijdens het transformatieproces in de afzonderlijke gemeenten of groepen van
gemeenten een uiteengroei van het Pgb-tarief ontstaan, met name voor zorgverleners met een
familieband in de eerste of tweede graad.
In het besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roerdalen 2015
staat onder artikel 4.1.4 dat vergoeding voor zorgverleners met een familieband in de eerste of
tweede graad 20% van het in artikel 4.1.1 genoemde tarief ontvangen, als er geen sprake is van een
dienstverband tussen zorgvrager en zorgverlener. Desgevraagd werd de Wmo raad door uw
ambtenaren geïnformeerd dat een dienstverband tussen zorgvrager en zorgverlener met een
familieband van de eerste graad niet mogelijk zou zijn i.v.m. het gebrek aan een gezagsverhouding.
De Wmo raad is van mening dat dit wel mogelijk is en moet zijn eventueel door gebruik te maken van
een gemachtigde.
De Wmo raad is ook van mening dat gepaste zorg bij een familielid van de eerste of tweede graad
voor een hogere vergoeding in aanmerking moet kunnen komen dan 20 % van het genoemde
uurtarief.
Dit past binnen het genoemde besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen
gemeente Roerdalen 2015.
Tevens wordt hiermede voorkomen dat onnodig duurdere zorgverleners ingeschakeld moeten
worden.

Samenvattend adviseert de Wmo raad uw College als volgt:
In nadere regelgeving de mogelijkheid te bieden een vergoeding toe te kennen van het uurtarief van
het minimumloon in gevallen waarbij voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. Er bestaat een familieband van de eerste of tweede graad tussen zorgverlener en
zorgvrager
2. Een dienstverband bestaat tussen zorgverlener en zorgvrager of diens gemachtigde
3. De zorgvrager heeft baat bij begeleiding van de zorgverlener met de genoemde
familieband
4. De zorgverlener kan t.g.v. de zorgverlening slechts in geringe mate een ander
dienstverband aangaan.
De voorwaarden 3 en 4 behoeven mogelijk nog nadere invulling.
Zo kan het baat hebben in punt 3 door professioneel advies gestaafd worden en in punt 4 een nader
te bepalen urencriterium gesteld worden.
Uw reactie zien we met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,

Ing. P.W. Moors, voorzitter

