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III MUI INI llll INI IIII 

Onderwerp: Persoonsgebonden budget regulier en alfa 2015 

Advies: 
1. Instemmen met het voorstel om een convenant persoonsgebondenbudget (pgb) alfa aan te 

gaan met de volgende vier bemiddelingsbureaus: Attent B.V. , Carint Reggeland, Schoonhuis 
B.V. en Zorg Plus Thuis; 

2. Instemmen met de tarieven pgb-regulier (basispakket C 118,16 en pluspakket C 154,64) en 
pgb-alfa (basispakket C 128,46). 

Korte samenvatting: 
Ondersteuning bij het huishouden in het kader van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
kent drie vormen: 

Zorg in natura: hier is de hulp in loondienst bij een gecontracteerde zorgaanbieder; 
Persoonsgebonden budget (pgb-regulier): de cliënt heeft de volledige verantwoordelijkheid 
voor de inzet van de hulp; 
Persoonsgebondenbudget alfa (pgb-alfa): cliënten kopen hulp in via een alfahulp, maar laten 
zich ondersteunen bij de uitvoering van de werkgeverstaken. 

Wanneer een cliënt kiest voor pgb-alfa wordt er hulp in het huishouden geleverd met 
tussenkomst van een service- en bemiddelingsbureau. Formeel blijft cliënt de werkgever van de 
hulp. Het bemiddelingsbureau zorgt, in grote lijnen, voor: bemiddeling tussen cliënt en alfahulp, 
ondersteuning bij verantwoordelijkheden die horen bij het werkgeverschap, de betaling van de 
vergoeding aan de alfahulp en het bijhouden van de urenadministratie van cliënt en alfahulp. 

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wmo 2015 in werking en start ook de uitvoering van het 
trekkingsrecht pgb. Trekkingsrecht houdt in dat bij alle pgb-houders het budget niet meer op de 
eigen rekening wordt gestort. Het budget wordt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
overgemaakt. De S V B zorgt vervolgens voor uitbetaling aan de zorgverlener. Het Rijk wil hiermee 
fraude voorkomen. De visie van het gemeentebestuur is dat het plaatsen van de S V B als extra 
schakel bij de pgb-alfa overbodig is. De pgb-alfa is een gedegen en adequate constructie, waarbij 
de gecontracteerde aanbieders verantwoording afleggen. Op 1 juli 2014 heeft de gemeenteraad 
dan ook besloten om de pgb-alfa constructie te handhaven, zonder tussenkomst van de S V B . Dit 
is gecommuniceerd met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport. Het ministerie 
staat hier niet achter. Onderzocht wordt of de pgb-alfaconstructie zonder tussenkomst van de 
S V B in een pilot gegoten kan worden. 

De visie van de gecontracteerde partijen is belangrijk omdat een dergelijk besluit risico's met zich 
mee brengt. Uit de gesprekken met de gecontracteerde partijen bleek dat de pgb-alfa constructie 
gedragen wordt door alle partijen. Het college heeft dan ook besloten op 23 september 2014 om 
de huidige pgb-alfa constructie voort te zetten, zonder tussenkomst van de S V B . Het huidige 
convenant eindigt op 31 december 2014 . 

Côn Bes uit B en W: or m 

Deze nota richt zich op het nieuwe convenant voor 201 5 en op de tarieven van pgb-regulier en 
pgb-alfa voor 2015 . 
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Aanleiding: 
Het huidige pgb alfaconvenant eindigt op 31 december 2014. Er moeten nieuwe tarieven worden 
vastgesteld voor 2015 . 

Relevante eerdere besluiten: 
Nota hulp bij het huishouden 2015 (14INT01805) coliegebesluit d.d. 27 mei 2014 , 
raadsbesluit d.d. 1 juli 2014 ; 
Nota Risico-analyse persoonsgebondenbudget alfa 2013 (14INT04108) coliegebesluit 23 
september 2014. 

Doelstelling: 

Huishoudelijke ondersteuning voor de inwoners van Hellendoorn zo goed mogelijk íaciliteren. 

Oplossing: 
Afsluiting convenanten voor 2015 met de vier bemiddelingsbureaus: Attent B.V. , Carint 
Reggeland, Schoonhuis B.V. en Zorg Plus Thuis B.V. 
Effecten: 
De tarieven van pgb-regulier en pgb-alfa worden bepaald door de gemeente. Met ingang van 1 
januari 2015 wordt er binnen de huishoudelijke ondersteuning gewerkt met resultaatfinanciering 
per vier weken. Uurtarieven worden dus niet meer gehanteerd. Dit geldt ook voor de pgb regulier 
en pgb-alfa. 

Om de pgb tarieven te berekenen wordt de uitgangspositie bij zorg in natura als vertrekpunt 
genomen. Bij zorg in natura wordt ingekocht: een basispakket (voorheen HH1) C 165,00 per vier 
weken. Dit is gebaseerd op een gemiddelde van twee uur per week. En een pluspakket (voorheen 
HH2). Het pluspakket wordt ingezet wanneer er ook sprake is van een regieproblematiek ten 
aanzien van het huishouden en/of er verzorging van minderjarige kinderen aan de orde is. Bij de 
pgb-aífa kan er geen pluspakket worden ingekocht. 

Tarief pgb-regulier: 
Het pgb-regulier tarief bedroeg in 2014 voor huishoudelijke ondersteuning categorie 1 (HH1) 
e 14,77 per uur en C 19,33 voor huishoudelijke ondersteuning categorie 2 (HH2). 

Berekening: 
Twee uur per week = 8 uur per vier weken x 6 14,77 s C 118,16 basispakket per vier weken. 
Twee uur per week = 8 uur per vier weken x C 19,33 = C 154,64 pluspakket per vier weken. 

Tarief pgb-alfa: 
Uitgangspunt hierbij is de Regeling Dienstverlening aan huis en de verplichting tot inkoop van 
bemiddeling en service door pgb-houder. Deze factoren bepalen het uurtarief van de alfahulp. In 
2014 was het tarief C 16,05 per uur. 

Berekening: 
Twee uur per week = 8 uur per vier weken x C 16,05 = C 128,46 basispakket per vier weken. 
Het tarief is besproken met de aanbieder met de meeste cliënten. 

Planning: 
N.v.t. 

Financiële consequenties: 
Dc kosten van beide pgb-vorrnen zijn regulier geraamd binnen de begroting. 

Personele consequenties: 
N.v.t. 
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Juridische consequenties: 
De pgb-alfa constructie continueren zonder tussenkomst van de SVB is niet toegestaan. De reden 
van tussenplaatsing van de SVB is fraudebestrijding. Het in stand houden van pgb-alfa, zonder 
tussenkomst van de S V B , zorgt echter voor een lokaal georganiseerde, bewezen aanpak van 
fraudebestrijding. 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
N.v.t. 

Communicatie: 
Informeren van de convenanthouders, na instemming van het college; 
Nota ter kennis name voorleggen aan de Wmo-raad; 

Overige consequenties: 
N.v.t. 




