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Mandaatovereenkomst om de taak eenmalige PGB's over te dragen van de Sociale
Verzekeringsbank aan de gemeenten tot 1 januari 2016.

ADVIES
1. Besluiten tot het aan gaan van de mandaatovereenkomst met de Sociale
Verzekeringsbank om de taak eenmalige PGB's over te dragen naar de gemeente tot

januari 2016.
2. De poftefeulllehouder Wmo machtigen tot ondertekening van de
mandaatovereenkomst.
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TOELICHTING
Relatie met vorig voorstel:
Persoonsgebonden budgetten Wmo maatwerkvoorzieningen 2015, BW-007755 d.d. 11
november 2014.
Aloemeen:
Het rijk heeft besloten dat gemeenten eenmalige PGB'S, voor bijvoorbeeld
woningaanpassing of vervoermiddel, in 2015 nog zelf kunnen betalen. Het blijkt namelijk
niet mogelijk om per 1 januari 2015 eenmalige PGB's volgens de werkwijze van het
trekkingsrecht via de Sociale Verzekeringsbank uit te voeren.
Argumenten:
Met dit besluit komt het Rijk tegemoet aan een verzoek van de VNG aan Staatssecretaris

van Rijn.
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Kanttekeningen:
De Wmo en de Jeugdwet bepalen dat alle PGB's via het zogenaamde trekkingsrecht
moeten verlopen. De Sociale Verzekeringsbank beheert het budget en betaalt de
zorg / hulpverlener. De Sociale Verzekeringsbank legt gemeenten binnenkoft een
mandaatovereenkomst voor om de taak voor de eenmalige PGB's aan gemeenten over te
dragen en daarmee uit te zonderen van het trekkingsrecht. Dit betreft een tijdelijk
mandaat tot 1 januari 2076.
Vooralsnog blijft het uitgangspunt van het ministerie van VWS dat de eenmalige PGB's per
1 januari 2016 ook onder het systeem van het trekkingsrecht worden gebracht. VWS, de
VNG en de Sociale Verzekeringsbank overleggen in 2015 over een structurele inrichting
hiervan. De principiële bezwaren van gemeenten c.q. de VNG tegen de invoering van het
trekkingsrecht voor eenmalig PGB's worden hierbij nader geanalyseerd en gewogen.
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Uitbetaling eenmalige pgb's tn 2015 door gemeenten
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UitÞetaling eenmal¡ge pgb's in 2015 door gemeenten
Gemeenten kunnen de eenmalige pgb's ¡n 2015 nog zelf betalen, net als in de huid¡ge s¡tuat¡e.
Het blijkt namel¡jk niet mogelijk om per 1-1-2015 ook de eenmalige pgb's volgens de werkwUze

van het trekkingsrecht u¡t te voeren. Met dit besluit wordt ook deels tegemoet gekomen aan
het veuoek dat de VNG ¡n het Bestuurl¡jk Overleg met de staatssecretaris heeft gedaan.

Wat verstaan we onder eenmalige pgb's?
Dit zijn pgb's die slechts eenmalig verstrekt worden voor een (veruoers)hulpmiddel of een
wonrn9aanpassr n9.

MandaatoveÌeenkomst
In de Wmo2015 (en de Jeugdwet) staat dat alle pgb's via de systemat¡ek van trekkingsrechten
moeten verlopen. Deze taak ¡s belegd b¡j de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Om deze taak
voor de eenmalige pgb's aan gemeenten over te dragen en daarmee u¡t te zonderen van het
systeem van trekkingsrecht, worden gemeenten verzocht een mandaatovereenkomst van de
SVB te ondertekenen. D¡t betreft een tüdelük mandaat tot 1-1-2016. De SVB zal op korte
termijn een mandaatovereenkomst voorleggen aan gemeenten.

Structurele s¡tuat¡e
Vooralsnog bl¡jft het u¡tgangspunt voor VWS dat per 1-1-2016 ook de eenmal¡ge pgb's onder

het systeem van trekkingsrecht worden gebracht. In 2015 treden VWS, VNG en de SVB nader ¡n
overleg over een structurele inrichting van het trekk¡ngsrecht rond de eenmal¡ge p9b's. H¡erb¡j
zullen ook de bezwaren d¡e gemeenten en VNG ten pr¡ncipale hebben tegen de invoering van
het trekkingsrecht voor eenmalige pgb's nader worden geanalyseerd en gewogen.

Coovrioht Privacv Toeoankel¡ikheid
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Eenmalige pgb's tijdelijk uitgezonderd van trekkingsrecht
15 oktober 2014

Het RÜk heeft besloten dat gemeenten eenmalige pgb's (voor bijvoorbeeld een woningaanpassing ofvervoermiddel) in 2015 nog zelf
kunnen betalen. Het blÜkt namelijk niet mogelijk om per I januari eenmalige pgb's volgens de werkwijze van het trekk¡ngsrecht (v¡a de
SVB) uit te voeren.
Met dit besluit komt het Rijk tegemoet aan een verzoek van de VNG aan staatssecretaris Van Rijn.

Mandaat
De Wmo 2015 en deJeugdwet bepalen dat alle pgb's via het z.g. trekkingsrecht moeten verlopen: de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het
budget en betaalt de zorg-lhulpverlener. De SVB legt gemeenten b¡nnenkort een mandaatovereenkomst voor om de taak voor de eenmalige pgb's

aan gemeenten over te dragen (en daarmee uit te zonderen van het trekkingsrecht). D¡t betreft een tudelijk mandaat

tot I januari 2016.

Vervolg
Vooralsnog blUft het u¡tgangspunt van het ministerie van VWS dat de eenmalige pgb's per I januari 2016 ook onder het systeem van het
trekkingsrecht worden gebracht. VWS, de VNC en de SVB overleggen in 2015 over een structurele inrichting hiervan. De principiële bezwaren
van gemeenten/de VNG tegen de invoering van het trekkingsrecht voor eenmalige pgb's worden hierbij nader geanalyseerd en gewogen.

Meer informatie

¡

Pob(-trekk¡nosrecht) in Wmo 2015 en leuodwet

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/wmo-2015/nie...
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Gemeente betaalt nu nog eenmalige PGB
Eenmalige pgb's voor bijvoorbeeld won¡ngaanpassing ofeen vervoermiddel worden in 2015 nog door de gemeenten zelf betaald. Vanaf2016 vallen ze
onder het'trekkingsrecht'.

Vanaf2016 worden deze'eenmalige pgb's' door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan de zorginstellingen uitgekeerd. Dit
heefì staatssecretùis

Væ fujn van VWS besloten Hij koml d@mee tegemoet

Volgens de Wmo en de Jeugdwet lopen vanaf

1

m

het verzoek van

VNC

januari alle pgb's via het trekkingsrecht Gemeenten maken hun gelden over

Voordeeenmaligepgb'siseenuitzonderinggemaakttotl
naardeSVB Diebeheertbetbudgetenbet¿altdezorgverlener
januarì 2016 Volgend jaar bestuderen VIVS, M{G en SVB een structurele inrichting van het trekkingsrecht rond de eenmalige pgb's

Bron: Skior

Gepubliceerd op MSweb: 24-10-2014
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Reacties
Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren moet je lid zijn van MijnMSweb.

Klik hier
Ben

om

je

te registeren.

je al lid, dan kan je rechts bovenaan dit scherm inloggen

Overig nieuws
l3-1 l-2014 - Protest tesen afschaffrns vriìe artsenkeuze
Met bet afschaffen van de vrije artsenkeuze onûreem je Nederlandse burgers en patiënten een lundamenteel recht op keuzevrijheid. Dat vinden onder meer de
Consumentenbond en vakbond Abvakabo FNV.
12-1 1-2014 - Wet verbiedt schraopen thuiszors

Volgenskoepelorganisatieleder(in)
Gemeentenschrappenin20l5zonderoverlegdehuishoudelijkehulpvoorouderenenmensenmeteenbeperkìng
overfeden zij hiermee de wettelijke regels De eerste client is naar de rechter gestapt voor behoud van huishoudelijke hulp.

ll-11-2014 - Proefmet rolstoellift in trein
De NS laten mogelijk een rolstoellift inbouwen in een
van tevoren om assistentie vragen
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