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Pilot integraal PGB start op 1 januari 2016
De startdatum van de pilot integraal pgb in Delft
en Woerden is verplaatst van 1 juli 2015 naar 1
januari 2016. Door deze verplaatsing is er de
noodzakelijke tijd om samen met ministeries een
Algemene Maatregel van Bestuur op te stellen,
waardoor de innovaties van het integraal pgb
volledig kunnen worden gerealiseerd. Bovendien
is er meer tijd voor de bouw van een degelijk en
eenvoudig administratief systeem.
Duidelijkheid voor deelnemers
Inwoners uit beide gemeenten die zich hebben
aangemeld voor de pilot worden in mei en juni
uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek
wordt bekeken of de inwoner voldoet aan de
criteria om mee te doen aan de pilot. De eerste
groep geselecteerde deelnemers begint na de
zomer al met het traject om te komen tot hun
integrale pgb. De eerste stap is het opstellen van
een ondersteuningsplan.
Aanmelden blijft mogelijk
Inwoners uit Delft en Woerden die willen
deelnemen aan de pilot integraal pgb kunnen zich
nog steeds aanmelden. Tot 1 januari zijn er, naast
de eerste selectie in mei, nog drie
selectiemomenten gepland.
Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen
met:
Stefaan Verstappen (lid pilotteam vanuit Delft):
06-52738709/ svanderstappen@Delft.nl

of Laura Boeij (lid pilotteam vanuit Woerden):
06-20094926 / boeij.l@woerden.nl

Informatiebijeenkomsten pilot i-pgb
Het pilotteam organiseert in de maanden mei en
juni informatiebijeenkomsten over de proefperiode
(pilot) met het integraal persoonsgebonden
budget (i-pgb).
Bent u nog niet in de gelegenheid geweest bij een
informatiebijeenkomst aanwezig te zijn en bent u
wel geïnteresseerd in wat een i-pgb voor u of uw
gezin/huishouden kan betekenen?
U bent van harte welkom op een van de
informatiebijeenkomsten op:
Delft
De informatiebijeenkomsten in Delft vinden plaats
op 18 mei en 29 juni van 19.30-21.30 in de
Hostee, Sandinoweg 149.
Woerden
De informatiebijeenkomst van Woerden zal
plaatsvinden op 22 juni van 19.30-21.30 in de
trouwzaal van het gemeentehuis te Woerden,
Blekerijlaan 14.
Informatie over deze bijeenkomsten en de manier
waarop u zich hiervoor kunt aanmelden, vindt u
op www.integraalpgb.nl onder
‘Activiteitenkalender’.
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Startbijeenkomsten pilot i-pgb
De eerste groep geselecteerde deelnemers zal
worden uitgenodigd voor een startbijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemers
geïnformeerd over de pilot zelf en de periode tot
aan de start op 1 januari. Er is tijdens de
bijeenkomst voldoende tijd voor het beantwoorden
van vragen.
Woerden
De startbijeenkomst voor de deelnemers vanuit
Woerden zal plaatsvinden op 15 juni van 19.3021.30 in de trouwzaal van het gemeentehuis te
Woerden, Blekerijlaan 14.
Delft
De startbijeenkomst voor de deelnemers vanuit
Delft zal plaatsvinden op 22 juni van 19.30-21.30
in de Hostee, Sandinoweg 149, Delft.

Helpt u mee de pilot i-pgb bekend te
maken bij alle betreffende inwoners
van Delft en Woerden?
Wijs hen op de website van de pilot en de
maandelijkse informatiebijeenkomsten.
Wordt volger van het twitteraccount van de
pilot en stuur berichten door aan uw
netwerk: https://twitter.com/IntegraalPGB
Praat erover op feestjes en bijeenkomsten.
Kortom: Verspreid het nieuws!
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