Aan:
College van de Gemeente Lelystad
T.a.v. wethouder mevr. E. van Wageningen
Postbus 91
8200 AB Lelystad
Van:
Clientenraad jeugdhulp Lelystad
E-mail info@clientenraadjeugdhulplelystad.nl
Grevelingenstraat 187
8226 GD Lelystad
Betreft: ongevraagd advies verlenging PGB indicaties
14 oktober 2015, Lelystad
Geacht College,
Sinds 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp, dit brengt een nieuwe
werkwijze met zich mee. Als leden van de Cliëntenraad jeugdhulp Lelystad ontvangen we uit
onze achterban signalen, dat de werkwijze wat betreft de herindicaties voor bestaande PGB’s
op verschillende punten niet helder is en (mogelijke) knelpunten met zich meebrengt. Daarom
geven wij u de volgende aandachtspunten mee:
1. Jeugd- en Gezinsteams geven aan dat de herindicaties voor PGB’s die eindigen tussen
nu en 1 januari 2016 op dit moment (14 oktober 2015) nog worden gedaan.
Wij willen u erop wijzen dat volgens onze interpretatie van de brief van VWS
Bestuurlijke afspraken over het trekkingsrecht pgb van 4 september 2015, deze
mensen aanspraak kunnen/mogen maken op verlenging van het huidige budget tot 1
mei 2016. Dit in verband met een correcte en gedegen afhandeling van de zorgvraag
en tevens de verwerkingstijd van de stukken die naar de SVB (via het Zorglokaal)
worden verstuurd. Volgens onze informatie is de verwerkingstijd van het Zorglokaal
alleen al, minimaal 3 werkweken en heeft de SVB nog eens (minimaal) 5 werkdagen
nodig. Het desbetreffende gedeelte van de brief is hieronder vermeld.
Wij adviseren om, de betreffende budgetten die aflopen tussen nu en 1 januari 2016,
ambtshalve te verlengen tot 1 mei 2016.
2. Wij adviseren om ouders/verzorgers er op attent te maken, dat zij hierop aanspraak
kunnen/mogen maken.
Wij horen graag hoe u onze adviezen op gaat pakken en zijn natuurlijk bereid om hierover mee
te denken.
Met vriendelijke groet,
De Cliëntenraad jeugdhulp Lelystad
Bijlage: Gedeelte van de brief VWS; 1. Aanpak van herindicaties
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1. Aanpak van herindicaties

Concreet is het volgende overeengekomen ten aanzien van budgethouders voor wie het
overgangsrecht eind dit jaar afloopt:












Gemeenten informeren voor 1 oktober a.s. al hun budgethouders of hun situatie
vanaf 1 januari 2016 kan wijzigen (op basis van een herbeoordeling of andere
tarieven) of dat hun budget voorlopig wordt verlengd.
Gemeenten zorgen ervoor dat de formele toekenningen tijdig en correct bij de SVB
worden aangeleverd: voor budgethouders met maandlooncontracten is dit uiterlijk 1
oktober a.s., voor budgethouders zonder maandlooncontracten is dit uiterlijk 1
november a.s.
Als een gemeente niets wil veranderen of meer tijd wil nemen voor een
herbeoordeling dan zal het budget in ieder geval tot 1 mei 2016 worden verlengd.
Hiermee wordt uitwerking gegeven aan de motie van de leden Dik-Faber en Dijkstra.
Ook deze toekenningen worden voor de hiervoor genoemde data bij de SVB
aangeleverd.
Communicatie naar en ondersteuning van de budgethouder is belangrijk in dit
traject. Gemeenten en SVB gaan – onder leiding van de ketenregisseur - samen in
gesprek hoe zij de ondersteuning en communicatie naar de budgethouder
vormgeven. Daarbij wordt tevens de organisatie van de rapid response betrokken.
Deze aanpak en de voortgang van de herindicaties zal de ketenregisseur actief
monitoren. De uitkomsten zullen periodiek gezamenlijk bestuurlijk worden
besproken, zo nodig worden interventies in gang gezet.
De budgettaire gevolgen van de afgesproken aanpak voor gemeenten worden in
kaart gebracht en zijn onderwerp van nader overleg (art 2 FvW).
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