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Voortgang pilot IPGB
Sinds de vorige nieuwsbrief van zomer 2016 is er
uiteraard ook hard doorgewerkt aan het verder
ontwikkelen van het integraal PGB. Rond de
zomer is het merendeel van de deelnemende
budgethouders geïnterviewd over hun ervaringen
vanaf het begin tot nu toe. In november is dit op
een speciale bijeenkomst samen met hen
besproken in aanwezigheid van de gemeenten,
(waaronder de beide wethouders) en de SVB.
Een samenvatting van de uitkomsten van de
interviews en de vragen en antwoorden van de
bijeenkomst zijn op de website I-PGB
gepubliceerd.
Na de zomer hebben de gemeenten ook besloten
om de pilot te verlengen van 1 januari tot 1
september 2017. Daarnaast wordt ook nagedacht
over de periode nadien. Hier is een aparte
bijeenkomst voor belegd samen met Vanuit
Autisme Bekeken en Per Saldo. Er werd
geconstateerd dat er flinke vooruitgang is geboekt
in het met elkaar leren maar ook dat er nog flinke
stappen gezet moeten worden om van I-PGB een
duurzame mogelijkheid te maken. Belangrijk
discussiepunt zijn de (on)mogelijkheden om de
budgetten vanuit de verschillende domeinen
integraal in te zetten. De gemeenten hebben
eerder dit jaar besloten om -daar waar vertraging
ontstaat- dit vanuit de eigen middelen voor te
financieren. Omdat dit geen duurzame oplossing
is, kreeg dit gevolgen voor het maximaal aantal
toegelaten deelnemers. Dat betreft momenteel
voor beide gemeenten maximaal 10
budgethouders per gemeente.

In het najaar is ook de langverwachte Algemene
Maatregel van Bestuur I-PGB van kracht
geworden. De AMVB maakt het wettelijk mogelijk
dat er – gedurende de looptijd van de pilot- een
integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet,
Wmo, Wlz en Zvw ingekocht kan worden
uitsluitend door de gemeenten Delft en Woerden.
Op initiatief van VWS is daar ook de gemeente
Meppel aan toegevoegd. De volledige AMVB is op
de website geplaatst.

Gezin gebonden budget
In de pilot is duidelijk geworden dat er veel
behoefte is aan -en inmiddels gebruik wordt
gemaakt van- een zogenoemd gezin gebonden
budget (GGB). Het ministerie van VWS heeft de
gemeenten Delft en Woerden rond de zomer
toestemming gegeven om dit samen met de SVB
uit te werken. Bij een GGB maken meerdere
personen binnen een gezin (minimaal 2) gebruik
van een budget. Dit kunnen ook volwassenen zijn.
Het GGB wordt (maximaal) samengesteld vanuit
de budgetten van 4 verschillende zorgwetten,
onderwijs en arbeidsparticipatie maar ook
ondersteuning bij mobiliteit.
Bij het uitgeven van het budget hoeft dit
onderscheid niet gemaakt te worden, het budget
wordt ingezet op wat nodig is en tussen de
budgetten kan geschoven worden om de doelen
(vanuit het ondersteuningsplan) te realiseren.
In september heeft de projectleider hierover een
toelichting gegeven voor leden van de werkgroep
PGB van de G32 i.s.m. de VNG. Daar bleek dat
voor het GGB veel animo is.
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Het is voor ouders/opvoeders met kinderen een
logisch (budgettair) gevolg van de mogelijkheid
vanuit de jeugdwet om een familiegroepsplan op
te stellen in plaats van een individueel
ondersteuningsplan. Het gaat echter om aparte
budgetten welke gescheiden van elkaar (per
wet/domein) verantwoord moeten worden. Het
GGB doorbreekt dit.

Verantwoording en verrekening
Nu de integrale budgetten verstrekt zijn roept dit
de vraag op hoe de verantwoording en
verrekening gaat plaats vinden. De afspraak
binnen de pilot en met het ministerie van VWS is
dat er geen extra bureaucratie gaat ontstaan. In
het najaar zijn de gemeenten en de SVB rond de
tafel gaan zitten hoe zij dit – ieder vanuit de eigen
taakstelling- willen vorm geven. Dat er
verantwoord moet worden is duidelijk maar het is
een puzzel hoe dit vertaald moet worden vanuit
een integrale inzet. Desalniettemin zijn er
inmiddels afspraken gemaakt hoe dit gestalte
moet krijgen. Voorjaar 2017 worden deze
afspraken geëvalueerd en de uitkomsten worden
toegevoegd als bouwstenen voor de toekomstige
“handleiding I-PGB.” De gemeente Delft heeft ook
t.b.v. de digitale afhandeling een speciale
handleiding gemaakt welke aansluit bij hun
software programma.

Ondersteuningsplan
In de pilot vormt het integrale ondersteuningsplan
van de budgethouder de basis voor de inzet van
middelen. De meeste budgethouders vinden dit
lastig om te maken en om die reden is
ondersteuning vanuit Per Saldo ingezet. Ook voor
andere partijen (UWV, onderwijs,
zorgverzekeraar) is het niet vanzelfsprekend dat
het ondersteuningsplan feitelijk de grondslag voor
toekenning vormt. In de pilot wordt nu een format
ondersteuningsplan uitgewerkt dat integraal
bruikbaar is. Met andere partijen wordt
overeenstemming gezocht om dit als basis te
(gaan) gebruiken. Met het UWV zijn we daarover
al in een vergevorderd stadium. De andere
partijen volgen dit voorjaar op grond van concrete
casuïstiek.

Gesprek staatssecretaris Martin van Rijn
Begin december vond een bestuurlijk overleg
plaats op het ministerie over de voortgang en de
benodigde randvoorwaarden van de pilot. Vanuit
de gemeenten werd duidelijk gemaakt dat het
aantal deelnemers (dat minder is dan werd
voorzien) voldoende is om toe te werken naar een
toekomstbestendige constructie. Iedere casus is
uniek en levert per casus maatwerk op dat zich
laat vertalen in bredere afspraken en werkwijzen
zodat ander budgethouders kunnen volgen.
Daarnaast is afgesproken dat de staatssecretaris
op korte termijn van gedachten gaat wisselen met
de budgethouders over hun ervaringen.

Belangstelling andere gemeenten
Vanuit veel gemeenten is belangstelling getoond
voor de pilot. Het is nog te vroeg om werkwijzen
over te dragen naar andere gemeenten.
Bovendien hebben alleen de gemeenten Delft en
Woerden (en later Meppel) toestemming om te
werken met een integraal PGB. Uiteraard zijn er
nog steeds leerervaringen welke uitgewisseld
kunnen worden. De VNG is inmiddels aangehaakt
om daar ook kennis van te nemen. Daarnaast
hebben we de website uitgebreid met overige
relevante documenten in het kader van het
integraal PGB. U kunt deze vinden bij de “overige
documenten” als u doorklikt bij de gemeenten
Delft en Woerden.

Inschrijven mail-lijst nieuwsbrief IPGB
Wilt u de nieuwsbrief in uw inbox ontvangen?
Stuur dan een verzoek tot inschrijving naar
L.damiaans@stade.nl.
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