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Artikel 9. Persoonsgebonden budget
1. De hoogte van het PGB tarief wordt bepaald:
a. voor diensten aan de hand van een percentage van het tarief voor ZIN. Dit percentage 
bedraagt:
i. Voor een professional 90% van het Zin tarief;
ii. Voor ondersteuning vanuit het sociale netwerk: 65% van het tarief voor een professional.
b. voor hulpmiddelen aan de hand van en tot het maximum van de kostprijs van de in de 
situatie van de cliënt goedkoopst compenserende voorziening in natura.
2. Het college bepaalt bij nadere regeling welke voorwaarden gesteld worden aan de 
verstrekking van een persoonsgebonden budget, waaronder de voorwaarden voor het 
betrekken van ondersteuning van een persoon die behoort tot het sociale netwerk.
3. het college kan in een financieel besluit de bedragen als genoemd in lid 1 vaststellen

te vervangen door:

Artikel 9. Persoonsgebonden budget 
1) De hoogte van het PGB tarief is:

a) voor diensten gelijk aan het tarief voor ZIN.
b) voor hulpmiddelen gelijk aan de kostprijs van de meest adequate voorziening in 

natura.

De leden 2 en 3 van dit artikel kunnen vervallen, evenals artikel 8 lid 3b (wat de hoogte van 
het persoonsgebonden budget is en hoe dit tot stand is gekomen;)



Toelichting:

1. Het criterium is of de cliënt in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening. Als dat het
geval is mag het geen verschil maken of de voorziening in natura of via een PGB plaatsvindt.
Het voorstel om het PGB tarief een percentage, lager dan 100%, van het ZIN tarief te maken
is daarmee een oneigenlijke manier van het college om te proberen de keuze van de cliënt te
beïnvloeden.  

2. Als cliënt kiest voor een PGB moet hij/zij de vrijheid hebben om te bepalen hoe hij de 
verstrekking gestalte geeft. Het door het college voorgestelde onderscheid tussen 
‘professionals’ en ‘personen uit het sociale netwerk’ leidt tot een inperking in de keuzevrijheid
van de cliënt.
Dit onderscheid komt bovendien nogal betuttelend over, vooral als een cliënt nog een keuze 
moet maken hoe hij/zij de verstrekking gestalte gaat geven. Het geeft geen pas om met het 
geven van de beschikking, en daarmee met het vaststellen van de hoogte van het budget te 
wachten tot de cliënt die keuze gemaakt heeft. Daarom kan artikel 8 lid 3b vervallen. Wel kan
van cliënt gevraagd worden de besteding van het PGB te verantwoorden (artikel 8 lid 3c)

3. Daarnaast moet de cliënt de gelegenheid hebben een beroep te kunnen doen op een 
‘professional’ als de hulp uit het ‘sociale netwerk’, bijvoorbeeld door ziekte of een andere 
overmacht situatie, tijdelijk niet geleverd kan worden. Dit geldt natuurlijk ook als de 
omgekeerde situatie het geval is. Dit is niet mogelijk als cliënt het door het college 
voorgestelde lage percentage als budget krijgt.

4. Maatwerkvoorzieningen worden vaak verstrekt aan cliënten die daar langdurig gebruik van
moeten maken. De situatie van deze cliënten is niet statisch, zij moeten snel kunnen 
inspelen op wisselende situaties, waarbij een beroep doen op hardheidsclausules en 
soortgelijke te veel tijd in beslag neemt. De PGB voorstellen van het college maken dat niet 
mogelijk en moeten dus in bovenstaande zin worden aangepast.
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