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Onderwerp: Persoonsgebonden budget Alfa 2016 

Advies: 
instemmen met het voorstel om een convenant persoonsgebondenbudget Alfa aan te gaan 
met de volgende vier bemiddelingsbureaus: At tent Wmo B.V., BTKzorg, Schoonhuis B.V. en 
Thuisgenoten (voorheen Zorg Plus Twente) voor 2016 ; 
Pgb-alfaconstructie per 1 januari 2017 opheffen. 

Korte samenvatting: 
Ondersteuning bij het huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 
2015) kent drie vormen: 

Zorg in natura: hier is de hulp in loondienst bij een gecontracteerde aanbieder; 
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 werkgeverslasten. 

Wanneer een cliënt kiest voor een pgb-alfa wordt er ondersteuning in het huishouden geleverd 
met tussenkomst van een service-en bemiddelingsbureau. Formeel blijft de 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 is de nieuwe Wmo 2015 in werking getreden en is ook de uitvoering van het 
trekkingsrecht pgb gestart. Het trekkingsrecht houdt in dat bij alle pgb-houders het budget niet 
op de eigen rekening wordt gestort. Het budget wordt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
overgemaakt. De SVB zorgt vervolgens voor uitbetaling aan de zorgverlener. De visie van het 
gemeentebestuur is dat het plaatsen van de SVB 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 SVB. Dit is gecommuniceerd met het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie staat niet achter het besluit van 
het gemeentebestuur. 

Evaluatie over 2015 leert dat het aantal cliënten voor pgb-Alfa afneemt. In december 2014 
hadden 434 cliënten een pgb-Alfa constructie. In december 2015 waren dit er 346. Door deze 
afname en berichtgevingen vanuit het Rijk, overwoog de grootste gecontracteerde aanbieder te 
stoppen met de pgb-alfaconstructie. Uiteindelijk besloot de aanbieder de pgb-alfaconstructie ook 
voor 2016 te willen leveren. Het kabinet wi l voorstellen om de inzet van alfaconstructies te 
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verbieden per 1 januari 2017. Zie ook toegevoegde bijlage "Perspectief langdurige zorg en 
ondersteuning". Nu is het weliswaar nog geen definitief besluit van het kabinet, maar het signaal 
is helder. De pgb-alfaconstructie is eindig. 

Deze nota richt zich op een nieuw convenant voor 2016. Het convenant iegt de werkafspraken 
tussen bemiddelingsbureaus en de gemeente vast. Reden hiervoor is om cliënten een vorm van 
garantie te geven over de betrouwbaarheid en goede functionaliteit van het bemiddelingsbureau. 
Daarbij biedt een convenant voor 2016 ruimte om goed te communiceren met de cliënten en 
aanbieders over tot het aflopen van de pgb-alfaconstructie per 1 januari 2017. 

Aanleiding: 
Om de cliënten in 2016 zo goed mogelijk te ondersteunen is voortzetting van pgb-alfa belangrijk. 
Daarbij kunnen cliënten en aanbieders tijdig geïnformeerd worden over het aflopen van pgb-
alfaconstructie. 

Relevante eerdere besluiten: 
Nota "Wijzigingen Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 en beleidsregels 
persoonsgebonden budget jeugdhulp en Wmo 2 0 1 6 " collegebesluit op 15 december 2015 
(15INT04130). 

Doelstelling: 
Ondersteuning van de huishoudelijke ondersteuning van de inwoners van de gemeente 
Heilendoorn zo goed mogelijk faciliteren. 

Oplossing: 
Afsluiting convenanten met vier bemiddelingsbureaus: Attent Wmo B.V., BTKzorg, 
Schoonhuis B.V. en Thuisgenoten (voorheen Zorg Plus Twente). 

Effecten: 
Het tarief van pgb-alfa wordt bepaald door het gemeentebestuur. De opbouw en hoogte van het 
tarief voor pgb-Alfa is opgenomen in Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 
(Collegebesluit d.d. 15 december 2015). 

Planning: 
Cliënten waarvan de indicatie afloopt In 2016 kunnen overstappen naar zorg in natura of pgb-
regulier. Deze cliënten kunnen ook kiezen om, net als alle overige cliënten, per 1 januari 2017 
over te stappen naar een andere vorm van huishoudelijke ondersteuning. 

Financiële consequenties: 
De gevolgen met betrekking tot het afschaffen van de pgb-alfaconstructie wordt bij de tweede 
burap meegenomen. 

Personele consequenties: 
N.v.t. 

-Juridische consequenties: 
Op 1 januari 201 5 is de nieuwe Wmo 201 5 in werking getreden en is ook de uitvoering van het 
trekkingsrecht pgb gestart. Op 1 juli 2014 heeft de gemeenteraad besloten om de pgb-Alfa 
constructie te handhaven, zonder tussenkomst van de SVB. De reden van tussenplaatsing van de 
SVB is fraudebestrijding. Het in stand houden van pgb-alfa, zonder tussenkomst van de SVB, 
zorgt echter voor een lokaal georganiseerde, bewezen aanpak van fraudebestrijding. Dít is 
gecommuniceerd met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie staat 
niet achter het besluit van het gemeentebestuur. 

informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
N.v.t. 



Communicatie: 
Informeren van cliënten over het beëindigen van de pgb-alfaconstructie per 1 januari 2017 ; 
Informeren van convenanthouders; 
Nota ter kennisname voorleggen aan de Wmo-raad. 

Overige consequenties: 
N.v.t. 

Bijlagen: 
Perspectief langdurige zorg en ondersteuning 
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Onderwerp : Persoonsgebonden Budget Alfa 2016 

Advies: 
1. Instemmen met het voorstel om een convenant persoonsgebondenbudget Alfa aan te 

gaan met de volgende vier bemiddelingsbureaus: Attent Wmo B.V., BTKzorg, 
Schoonhuis B.V. en Thuisgenoten voor 2016; 

2. Pgb-alfaconstructie per 1 januari 2017 opheffen. 

GEWIJZIGD BESLUIT: 

Instemmen met het voorstel om een convenant persoonsgebondenbudget Alfa aan te gaan met de 
volgende vier bemiddelingsbureaus: Attent Wmo B.V., BTKzorg, Schoonhuis B.V. en Thuisgenoten 
voor 2016 


