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B&W-advies:
Per 1 januari 2019 de pgb-alfaconstructie afschaffen

Advies:
1. De pgb-alfaconstructie per 1 januari 2 0 1 9 afschaffen.
2. De huidige cliënten met een pgb-alfa een overgangsperiode bieden zodat zij per 1 januari 2 0 1 9 zijn
overgeheveld naar ondersteuningsvorm naar keuze (zorg in natura of pgb regulier).
Besluit B en W:

Co^^j^,

O^AĄjlĄ

Korte samenvatting:
Binnen de gemeente Hellendoorn kennen we drie soorten ondersteuning bij het huishouden: zorg in natura,
persoonsgebonden budget (pgb-regulier) en persoonsgebonden budget alfa (pgb alfa). De afgelopen jaren daalt
het aantal cliënten met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning. Deze daling is het sterkst bij de
indicaties voor een pgb-alfa. Inwoners lijken geen behoefte meer te hebben aan deze vorm van ondersteuning.
Zodoende eindigde Schoonhuis met deze bemiddelingsvorm en besloot het college in december 2 0 1 7 om de
pgb-alfa niet langer als ondersteuningsvorm aan te bieden voor nieuwe cliënten. Voor bestaande cliënten is de
constructie voortgezet.
De pgb-alfaconstructie dankt haar bestaansrecht aan de regeling 'dienstverlening aan huis'.
echter op de helling. Al enige jaren geeft het kabinet signalen af om een verbod te
alfaconstructie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil afspraken maken
compensatie van kosten. Maar t o t op heden is hier nog geen duidelijkheid over, het
verwachting dat de pgb-alfaconstructie eindig is.

Deze regeling staat
leggen op de pgb
met het Rijk over
is echter wel de

In mei 2 0 1 8 zijn de cliënten van Schoonhuis omgezet. Van de 2 1 5 cliënten kozen 2 0 4 mensen voor zorg in
natura, 9 voor pgb-alfa en 2 pgb regulier. De resterende drie bemiddelingsbureaus (Attent, BT K en
Thuisgenoten) hadden gehoopt cliënten van Schoonhuis over te nemen, zodat de baten en kosten met elkaar in
verhouding zouden blijven. Nu dat niet is gebeurd geeft BT K aan dat de pgb alfaconstructie voor hen een
omslagpunt heeft bereikt. Zij overwegen om vanaf 1 januari 2 0 1 9 te stoppen met de pgb alfaconstructie.
Voorgesteld wordt om nu al in te spelen op bovengenoemde situaties en de pgb-alfa niet meer als
ondersteuningsvorm aan te bieden voor huishoudelijke ondersteuning vanaf 1 januari 2 0 1 9 .
Aanleiding:
Ondersteuning bij het huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2 0 1 5 (Wmo 2015)
kent binnen de gemeente Hellendoorn drie vormen:
«
Zorg in natura: hier is de hulp in loondienst bij een gecontracteerde aanbieder;
»
Pgb-regulier: de cliënt heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de inzet van de hulp;
«
Pgb-alfa: cliënten kopen hulp in via een alfahulp, maar laten zich ondersteunen bij de uitvoering van de
werkgeverslasten.
Voor pgb-alfa heeft het gemeentebestuur met drie bemiddelingsbureaus een convenant afgesloten. T ot 2 0 1 8
w a s Schoonhuis het vierde bemiddelingsbureau waar we een convenant mee hadden. In 2 0 1 7 heeft Schoonhuis
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echter te kennen gegeven met de constructie te willen stoppen Schoonhuis was, met haar 215 mensen, veruit
de grootste aanbieder binnen de pgb-alfa. In 2 0 1 7 maakten in totaal 247 mensen gebruik van de pgb-alfa.
Reden voor Schoonhuis om te stoppen met pgb-alfa was omdat het onvoldoende inkomsten kon genereren.
Deze tendens w o r d t herkend. Uit onderzoek in 2 0 1 7 bleek dat nieuwe cliënten niet meer kiezen voor een pgbalfa. Zij kiezen, nagenoeg allen, voor ondersteuning via zorg in natura. De overige cliënten kiezen voor pgbregulier. Kijkend naar het cliëntenbestand binnen de gemeente Hellendoorn, dan daalt het aantal cliënten met
een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning, maar bij de alfa daalt het aantal het snelst:

Zorg in natura
Pgb regulier
Pgb alfa
Totaal

2014
629
93
450
1172

2017
598
82
247
927

daling
596
12 7o
0

4596
2196

Inwoners lijken geen behoefte te hebben aan de pgb-alfaconstructie. Zodoende heeft het college in december
2 0 1 7 besloten om de pgb-alfa niet langer aan te bieden als ondersteuningsvorm voor nieuwe cliënten. Voor
bestaande cliënten is de constructie voortgezet.
De 2 1 5 cliënten van Schoonhuis zijn per 21 mei 2 0 1 8 allen omgezet. Van de 2 1 5 cliënten kozen 2 0 4 mensen
voor zorg in natura, 9 voor pgb alfa en 2.pgb regulier. Hiermee komt het totaal aantal mensen in de pgbalfaconstructie op 38 cliënten.
In april 2 0 1 8 heeft, op verzoek van BTK, een gesprek plaatsgevonden. Het bemiddelingsbureau had gehoopt
cliënten van Schoonhuis over te nemen, zodat de baten en kosten meer met elkaar in verhouding zouden
komen. Nu dat niet is gebeurd geeft men aan dat de pgb-alfaconstructie een omslagpunt heeft bereikt. Door het
lage aantal cliënten weegt de constructie niet langer op tegen de administratieve lasten en geeft BTK aan om
vanaf 1 januari 2 0 1 9 niet langer te bemiddelen bij een alfaconstructie. Hetzelfde geldt voor het Thuisgenoten.
BTK en Thuisgenoten hebben dezelfde directeur. Nu Schoonhuis is gestopt, is BTK het grootste
bemiddelingsbureau met 24 cliënten. Het bemiddelingsbureau A t t e n t heeft geen signalen afgegeven met de
constructie willen stoppen.
Verdeling huidige cliënten:

Thuisgenoten
Attent
BTK
Totaai

aantal
4
10
24
38

Relevante eerdere besluiten:
Nota " A f b o u w pgb-alfaconstructie door geen nieuwe instroom toe te laten" (1 7 I N T 0 2 8 7 1 ) , collegebesluit 19
december 201 7.
Doelstelling:
Ondersteuning van de huishoudelijke ondersteuning van de inwoners van de gemeente Hellendoorn zo goed
mogelijk faciliteren.
Oplossing:
Twee van de drie bemiddelingsbureaus geven aan te stoppen per 1 januari 2 0 1 9 . Dit zou betekenen dat de pgbalfaconstructie vanaf januari 2 0 1 9 uit de tien personen bij A t t e n t bestaat. De tarieven voor zorg in natura liggen
hoger (C 1 8 6 , 4 0 basismodule) dan de pgb-alfa (C 147,49 basismodule). Dit betekent een financieel voordeel van
C 5 . 0 5 8 , 3 0 per jaar. Berekening: 10 cliënten x C 38,91 (verschil zorg in natura en pgb-alfa) = C 3 8 9 , 1 0 per
vier w e k e n . Op jaarbasis is dit C 5 . 0 5 8 , 3 0 .
De regeling in stand houden voor tien personen weegt niet op tegen de (administratie) handelingen en
uitvoeringskosten. Naast het afsluiten van een specifiek convenant voor tien personen, moet er maandelijks een
speciale betalingsrun plaatsvinden. Bij de jaarlijkse tariefaanpassingen moeten de formats, beschikkingen
aangepast worden, codes invoeren, enzovoort. Dit geldt ook voor elke wetswijziging en beleidsaanpassing.
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Conclusie
Vanaf 1 januari 2 0 1 9 weegt het financieel voordeel ad C 5 . 0 5 8 , 3 0 niet langer op tegen de kosten die nodig zijn
om de alfaconstructie overeind te houden. Voorgesteld wordt om de pgb-alfa vanaf 1 januari 2 0 1 9 niet meer als
ondersteuningsvorm aan te bieden voor huishoudelijke ondersteuning.
Effecten:
De pgb-alfaconstructie dankt haar bestaansrecht aan de regeling 'dienstverlening aan huis'. Met deze regeling
kan iemand voor maximaal drie dagen per week in dienst worden genomen voor huishoudelijke klussen door een
particuliere opdrachtgever. De dienstverl ener hoeft geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af
te dragen. De commissie Kalsbeek concludeerde in 2 0 1 4 dat het ongewenst is dat deze werknemers, betaald uit
publieke middelen, een mindere rechtspositie hebben dan andere werknemers. Een alfahulp is namelijk niet
verzekerd voor de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Werkloosheidswet en bouwt
geen pensioen op. Het advies van de commissie Kalsbeek is dan ook om de regeling niet meer voor deze publiek
gefinancierde dienstverlening te laten gelden. Dit laatste is in 2 0 1 4 niet overgenomen door het kabinet, maar er
is wel beleid ingezet om deze constructie te voorkomen. In 2 0 1 6 heeft het kabinet opnieuw een signaal
afgegeven een verbod te leggen op de alfaconstructie. Echter, een verbod leidt tot extra kosten voor gemeenten
die al een algemene voorziening voor huishoudelijke ondersteuning hebben ingericht, waarbij cliënten kunnen
kiezen voor een alfahulp. Daarom wil de VNG afspraken maken met het Rijk over compensatie van deze kosten.
Tot op heden is hier nog geen duidelijkheid over, maar het is de verwachting dat de pgb-alfaconstructie eindig
is.
Door nu het besluit te nemen de pgb-alfaconstructie per 1 januari 2 0 1 9 af te schaffen:
spelen we in op de toekomstige verwachte wetswijziging;
worden huidige cliënten tijdig geïnformeerd, zodat zij voldoende tijd hebben om weloverwogen een keuze te
maken voor een andere ondersteuningsvorm en te wennen aan een andere situatie;
krijgen de hulpen de gelegenheid om met hun cliënt over te stappen.
Planning:
Na besluitvorming de drie bemiddelingsbureaus informeren.
De 38 cliënten in september 2 0 1 8 informeren en hen drie maanden overgangsperiode bieden. Tijdens de
overgangsperiode kan cliënt overwegen over te stappen naar pgb-regulier of zorg in natura per 1 januari
2019.
Financiële consequenties:
De tarieven voor zorg in natura liggen hoger (C 1 8 6 , 4 0 basismodule) dan de pgb-alfa (C 147,49 basismodule).
Er van uit gaan dat alle cliënten kiezen voor ondersteuning via zorg in natura:
38 cliënten x C 3 8 , 9 1 (verschil zorg in natura en pgb-alfa) = C 1.478,58 per vier weken. Op jaarbasis is dit
C 1 9 . 2 2 1 , 5 4 . Deze kosten kunnen worden opgevangen via de reserve Sociaal Domein.
Personele consequenties:
N.v.t.
Juridische consequenties:
Door pgb-alfa niet langer als ondersteuningsvorm aan te bieden, wordt ingespeeld op de toekomstige
wetswijziging.
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hellendoorn 2 0 1 7 en de Beleidsregels pgb jeugdhulp
en Wmo gemeente Hellendoorn 2 0 1 7 moeten worden aangepast.
Informatisering I Automatisering:
N.v.t.
Participatieladder/code:
N.v.t.
Communicatie:
De Wmo-raad bij eerstvolgende vergadering informeren.
Overige consequenties:
N.v.t.
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