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Het Persoonsgebonden budget
Het Persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van uw zorgverzekeraar of uw gemeente krijgt om zelf zorg of ondersteuning
in te kopen.
Deze brochure gaat over het Pgb van de gemeente Leeuwarden voor
volwassenen. U kunt dit Pgb gebruiken voor bijvoorbeeld uw hulp in het
huishouden, thuisondersteuning of om een rolstoel
aan te schaffen.

Over het Pgb
Als u recht heeft op een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo,
kunt u kiezen tussen:
• Ondersteuning die de gemeente voor u regelt
en die de gemeente inkoopt.
• Zelf inkopen van ondersteuning met een Pgb.

Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen
rechten worden ontleend.
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Er vindt vooraf wel een Pgb-toets plaats. Hierbij moet u duidelijk maken
waarom u kiest voor een Pgb in plaats van door de gemeente ingekochte
ondersteuning.
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Wat is het verschil tussen ondersteuning met een Pgb en
ondersteuning die door de gemeente is ingekocht?
Als u kiest voor ondersteuning die door de gemeente is ingekocht, hoeft
u zelf niets te regelen. Bij een Pgb koopt u zelf de ondersteuning in. Ook
regelt u een aantal dingen zelf. U regelt de administratie en zorgt er zelf voor
dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is. U stuurt de ondersteuning,
bijvoorbeeld de hulp bij het hushouden, ook zelf aan.
Wanneer is het Pgb handig?
Het kan zijn dat de ondersteuning die de gemeente inkoopt, niet passend is
voor uw situatie. Bijvoorbeeld als u alleen hulp wilt krijgen van een vertrouwd persoon, als u op heel verschillende tijden ondersteuning nodig
hebt of als u een heel specifiek hulpmiddel wilt. Met een Pgb kunt u dat zelf
regelen.
Welke ondersteuning kan ik betalen met een Pgb?
De gemeente verstrekt op basis van de Wmo maatwerkvoorzieningen aan
mensen die dit nodig hebben.Voor de volgende maatwerkvoorzieningen kunt
u mogelijk een Pgb krijgen:
• Vervoersvoorzieningen zoals een scootmobiel
• Hulpmiddelen zoals een rolstoel
• Woonvoorzieningen zoals een traplift, doucherolstoel of tillift
• Hulp bij het huishouden, voor huishoudelijke taken die u zelf niet
kunt doen
• Dagbesteding zoals activiteiten onder speciale begeleiding of om
arbeidsmatige vaardigheden op te doen
• Thuisondersteuning zoals ondersteuning van mensen met een
verstandelijke of lichamelijke beperking in hun eigen woonomgeving
•	Kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting van uw mantelzorger
• Persoonlijke verzorging
Voor beschermd wonen (wonen in een beschermde leefomgeving voor
mensen met psychiatrische problematiek) geeft de gemeente Leeuwarden
alleen in uitzonderingsgevallen een Pgb.
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Met wie krijg ik te maken bij het Pgb?
Als u zelf uw ondersteuning inkoopt met een Pgb, krijgt u met meerdere
organisaties te maken. De belangrijkste zijn:
De Sociale Verzekeringsbank (SVB): de SVB betaalt de rekeningen van de
ondersteuners voor u. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van
een aantal zaken aan de SVB zoals:
• insturen van een zorgovereenkomst
• doorgeven van ziekte van de ondersteuner
• doorgeven van eventuele veranderingen in de zorgovereenkomst
• doorgeven als iemand anders uw Pgb gaat beheren
• insturen van declaraties
MO-zaak: MO-zaak toetst de aanvragen (in opdracht van gemeente Leeuwarden)
en voert soms gesprekken met mensen die een Pgb willen aanvragen.
CAK: Het CAK berekent de eigen bijdrage die u voor uw Pgb moet betalen
en stuurt u hiervoor iedere 4 weken een factuur.
Welke voorwaarden gelden er voor een Pgb?
Om een Pgb te kunnen krijgen moet u:
• In staat zijn om zelf een plan op te stellen over hoe u uw Pgb wil
gaan besteden (budgetplan)
• Kunnen motiveren waarom u een persoonsgebonden budget wil
• Uw ondersteuner aan kunnen sturen
• In staat zijn het Pgb te beheren, met taken zoals afsluiten
zorgovereenkomst, indienen facturen en doorgeven van wijzigingen.
Als u hier zelf niet toe in staat bent, mag u dit ook aan een ander overlaten.
Dit kan iemand uit uw netwerk zijn of een wettelijke vertegenwoordiger of
bewindvoerder. Een voorwaarde voor het krijgen van een Pgb is verder ook
dat de in te kopen ondersteuning van goede kwaliteit en veilig moet zijn.
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Een Pgb aanvragen
Voor het aanvragen van een Pgb moet u 7 stappen doorlopen.
Hieronder staan de stappen met daarna een toelichting
per stap.
1. Een gesprek met het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt.
2. Als uit het gesprek met de sociaal werker blijkt dat u een
maatwerkvoorziening vanuit de Wmo nodig heeft, vraagt u dit aan in
de vorm van een Pgb.
3. U stelt een budgetplan op.
4. MO-zaak toetst uw aanvraag. Het kan zijn dat MO-zaak u uitnodigt
voor een Pgb-toetsgesprek.
5. U krijgt binnen een aantal weken een brief met daarin het besluit van
gemeente Leeuwarden op uw aanvraag.
6. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stuurt u een brief met een
zorgovereenkomst die u moet invullen en terugsturen.
7. U krijgt een brief van de SVB waarin staat dat de ondersteuning
kan starten.

Stap 1: gesprek met Sociaal Wijkteam bij u in de buurt
U maakt een afspraak met het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt.
De contactgegevens van de sociale wijkteams kunt u vinden op
www.lwdvoorelkaar/sociale_wijkteams. In het gesprek bekijkt de sociaal
werker samen met u:
• Wat u zelf of mensen uit uw omgeving voor u kunnen doen.
• Welke algemene voorzieningen u mogelijk kunt gebruiken, zoals
bijvoorbeeld hulp van een vrijwilliger of maaltijdverstrekking.
• En als u hiermee niet voldoende geholpen bent:
Welke maatwerkvoorziening vanuit de Wmo u nodig heeft.
Als u een maatwerkvoorziening nodig heeft, kunt u ervoor kiezen om
dit in de vorm van een Pgb te krijgen.
Stap 2: aanvragen van een Pgb
De sociaal werker stelt samen met u een ondersteuningsplan op met daarin
het doel dat uw wilt bereiken. Onderdeel van het ondersteuningsplan is de
aanvraag van een maatwerkvoorziening. Als u kiest voor een Pgb zal de
sociaal werker dit aangeven in de aanvraag. De sociaal werker stuurt de
aanvraag namens u door naar MO-zaak. Daarnaast zal de sociaal werker u
vragen een budgetplan op te stellen.
Stap 3: opstellen budgetplan
U stelt met behulp van een formulier een budgetplan op. In het budgetplan
geeft u onder meer aan hoe u uw budget wilt gaan besteden. Ook moet u
in het budgetplan motiveren waarom u kiest voor een Pgb. Het budgetplan
stuurt u op naar het adres dat op het formulier staat.
Als u een Pgb aanvraagt voor een eenmalige verstrekking (bijvoorbeeld een
rolstoel of een woningaanpassing) dan hoeft u geen budgetplan op te stellen.
Stap 4: Pgb-toets
MO-zaak toetst uw aanvraag. Het kan zijn dat MO-zaak u uitnodigt voor
een Pgb-toetsgesprek. In het Pgb-toetsgesprek toetst MO-zaak onder meer:
• Of u, of iemand uit uw netwerk, in staat bent om het Pgb te beheren
• Of de ondersteuning die u wilt inkopen van voldoende kwaliteit en veilig is
• Of de ondersteuning bijdraagt aan uw doel
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Stap 5: besluit van Gemeente Leeuwarden
U krijgt binnen een aantal weken een brief met daarin het besluit van de
gemeente op uw aanvraag. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, staat in de
brief waar u het budget voor krijgt, met welk uurtarief, de hoogte van het
budget en voor hoe lang u het Pgb krijgt.
Wat gebeurt er als mijn Pgb-aanvraag wordt afgewezen?
Er zijn twee mogelijkheden:
• Uw aanvraag wordt afgewezen omdat u niet in aanmerking komt voor een
maatwerkvoorziening vanuit de Wmo. U wordt dan mogelijk verwezen
naar een algemene voorziening in de wijken, zoals bijvoorbeeld
maaltijdverstrekking of hulp van een vrijwilliger.
• Uw aanvraag voor een Pgb wordt afgewezen, maar u komt wel in
aanmerking voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo.
U kunt dan ondersteuning ontvangen die door de gemeente is ingekocht.
Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de afwijzing?
Als u het niet eens bent met het besluit dat u hebt ontvangen, dan kunt een
bezwaarschrift indienen. In de brief met het besluit staat hoe u een
bezwaarschrift kunt indienen.
Stap 6: zorgovereenkomst invullen en opsturen naar SVB
U ontvangt een brief van de SVB met een zorgovereenkomst die u moet
invullen. In de brief vindt u uitleg over de overeenkomst en wat u moet doen
voor de betalingen. In de zorgovereenkomst staan de praktische en financiële
afspraken die u maakt met uw ondersteuner. U vult de zorgovereenkomst
samen met uw ondersteuner in. U ondertekent de overeenkomst beide en
stuurt hem naar de SVB. De modelovereenkomsten kunt alvast bekijken op
www.svb.nl.
Stap 7: brief van de SVB
Uw zorgovereenkomst wordt door de SVB en de gemeente gecontroleerd.
Als de overeenkomst is goedgekeurd, ontvangt u van de SVB een brief waarin staat dat u kunt starten. Als de zorgovereenkomst nog niet goed is, wordt
er contact met u opgenomen.
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Inkopen met een Pgb
Als u een Pgb krijgt, dan kan uw ondersteuner aan de slag.
Hoe het inkopen met een Pgb gaat, leest u hieronder.
Wie ontvangt het budget?
Als u een Pgb heeft, krijgt u geen geld op uw bankrekening, maar een budget
bij de SVB. Zij controleren de facturen en betalen de rekeningen rechtstreeks
aan uw ondersteuner. U zit hier dus in financiële zin niet tussen. Alleen
eenmalige Pgb’s voor bijvoorbeeld een rolstoel of een hulpmiddel, betaalt
MO-zaak wel direct aan u uit.
Hoe gaat de betaling van de rekeningen?
De betaling van de rekening door de SVB werkt zo:
1. Uw ondersteuner geeft u een factuur voor de ondersteuning die
u hebt gekregen.
2. U controleert de factuur en keurt deze goed door uw handtekening
op de factuur te zetten.
3. U stuurt de goedgekeurde factuur door naar de SVB.
Dat kan via internet of per post.
4. De SVB controleert of de betaling op de factuur klopt met de zorgovereenkomst en betaalt de rekeningen rechtstreeks aan de ondersteuner.
Zij doen dat binnen drie tot vijf werkdagen na ontvangst van de factuur.
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In principe gaat de betaling op deze wijze. In uitzonderingsgevallen mag u,
als het aantal uren hulp iedere week gelijk is, een vast maandloon afspreken
met uw ondersteuner. In dit geval wordt de vergoeding iedere maand
automatisch uitbetaald aan uw ondersteuner.
Wat zijn de tarieven voor inhuur van ondersteuning
uit het PGB?
De tarieven die gelden voor een PGB worden jaarlijks vastgesteld.
Zie voor de actuele tarieven www.lwdvoorelkaar.nl en zoek dan op ‘Pgb’.
Kan ik een hoger tarief afspreken met mijn zorgverlener?
Ja, u kunt een hoger tarief afspreken, maar dan moet u zelf bij de SVB geld
bijstorten.
Moet ik een eigen bijdrage betalen?
Ja, u betaalt een eigen bijdrage voor de ondersteuning die u ontvangt. Het
maakt daarbij niet uit of de gemeente de ondersteuning regelt of dat u de
ondersteuning zelf inkoopt met uw Pgb.Voor meer informatie kunt u op
de website van het CAK kijken. De contactinformatie van het CAK staat
achterin deze folder.
Mag ik de eigen bijdrage betalen uit mijn Pgb?
Nee, de eigen bijdrage moet u zelf betalen.
Hoe hoog is de eigen bijdrage?
De hoogte van uw eigen bijdrage, hangt af van de hoogte van uw inkomen
en vermogen, de samenstelling van uw huishouden, uw leeftijd en of u al
een eigen bijdrage voor andere zorg of ondersteuning betaalt.
Op de website van het CAK vindt u een rekenprogramma waarmee u
uw eigen bijdrage kunt berekenen.
Aan wie betaal ik de eigen bijdrage?
Het CAK betekent uw eigen bijdrage. U krijgt iedere 4 weken een
factuur van het CAK.
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Overige regels bij een Pgb
Hieronder leest u wat wel en niet kan met een Pgb.
Waar mag ik mijn Pgb aan besteden?
Het Pgb besteedt u aan het inkopen van ondersteuning. U kunt het Pgb dus
niet inzetten voor administratie- of bemiddelingskosten. Ook eigen onkosten, zoals postzegels, telefoonkosten en reiskosten, kunt u niet uit het Pgb
betalen.
Mag iemand anders namens mij mijn Pgb beheren?
Ja, u kunt zelf iemand aanwijzen die namens u de taken uitvoert rond het Pgb.
Dit kan een wettelijk vertegenwoordiger of bewindvoerder zijn of iemand uit
uw netwerk. Hij of zij kan dan bijvoorbeeld het Pgb-plan opstellen, aanwezig
zijn bij de gesprekken met de sociaal werker of MO-zaak, de overeenkomst
sluiten, de ondersteuner aansturen, etc. Let op: hij of zij mag niet uit uw Pgb
betaald worden.
Mag ik ook een niet-professionele ondersteuner inhuren?
Ja, u mag onder bepaalde voorwaarden een niet-professionele ondersteuner
inhuren. Er geldt wel een ander tarief. De sociaal werker zal u uitleggen wat
de voorwaarden zijn.
Kan ik met een Pgb samen met anderen ondersteuning inhuren?
Ja, u kunt met een Pgb ook samen met anderen ondersteuning inkopen.
De aanvraag en afhandeling van het Pgb moet u wel apart doen.
Mag ik de reiskosten van mijn ondersteuner uit mijn Pgb betalen?
Ja, maar hier geldt wel een maximum voor. U mag maximaal € 0,19 per km
vergoeden vanaf een reisafstand van 6 km (enkele reis) plus maximaal
150 km per ondersteuner per keer (retour).
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Mag ik mijn ondersteuner uit mijn Pgb iets geven voor
verjaardag of feestdagen?
Ja, maar hiervoor geldt wel een maximum van € 100 per jaar.
Heb ik de beschikking over een vrij te besteden bedrag
dat ik niet hoef te verantwoorden?
De gemeente Leeuwarden vindt het belangrijk dat Pgb-houders lid zijn van
Per Saldo, de belangenvereniging van budgethouders. Daarom mag u van uw
Pgb € 44,50 euro per jaar vrij besteden. Hiervan kunt u uw lidmaatschap
van Per Saldo betalen.Verder heeft u geen vrij besteedbaar bedrag tot uw
beschikking.
Kan ik mijn Pgb besteden als ik buiten de gemeente
Leeuwarden verblijf?
U mag maximaal 13 weken per jaar uw Pgb inzetten bij verblijf buiten de
gemeente Leeuwarden (elders in Nederland of in het buitenland).
Als u langer dan 6 weken buiten Leeuwarden gaat verblijven en daar
ondersteuning wilt inkopen uit uw Pgb, dan moet u daar toestemming voor
vragen bij MO-zaak.Verder moet u, als u bij verblijf buiten Leeuwarden een
andere ondersteuner wilt inhuren, hiervoor vooraf een zorgovereenkomst
invullen en indienen bij de SVB.
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Controle van Pgb’s
Hieronder leest u hoe de controle van Pgb’s werkt.
De sociaal werker neemt enkele maanden na de start van de ondersteuning
telefonisch contact met u op om te bekijken of de ondersteuning voldoet.
Verder maakt de sociaal werker in het ondersteuningsplan afspraken met
u over wanneer er een voortgangsgesprek plaatsvindt. De gemeente legt
ook (onaangekondigde) huisbezoeken af. Hierbij wordt gecontroleerd of de
ondersteuning wordt verleend op de tijdstippen die in uw zorgovereenkomst
staan vermeld en of de kwaliteit van de ondersteuning voldoende is.

Meer informatie en aanvragen
Sociale wijkteams gemeente Leeuwarden
Voor contactgegevens zie www.lwdvoorelkaar.nl/sociale_wijkteams
Per Saldo, belangenvereniging voor Pgb-houders
Website: www.pgb.nl
Telefoon: 0900 742 4857
(maandag tot en met donderdag 10.00 tot 17.00 uur)
Sociale Verzekeringsbank (SVB) / Servicecentrum Pgb
Website: www.svb.nl
Telefoon: 030 264 82 00 (werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)
Het CAK
Website: www.hetcak.nl
Telefoon: 0800 1925 (werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur)
Wijzigingen en vragen over uw bestaande Pgb
MO-zaak
Postbus 410
8901BE LEEUWARDEN
Telefoon: 088 101 17 00 (werkdagen 8:30 tot 17:00 uur)
E-mail: fryslan@mozaak.nl
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Deze brochure is een uitgave van de gemeente Leeuwarden, april 2015

