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Aan de voorzitter van de raad,
Op 3 mei jl. verscheen er een artikel in Trouw (https://www.trouw.nl/samenleving/een-kwartminder-pgb-s-fraude-maakt-gemeenten-kopschuw~af040a1b/) waarin wordt gesteld dat er
een kwart minder pgb’s worden verstrekt. Gemeenten zouden meer vertrouwen hebben in de
reguliere zorg, omdat zij minder grip hebben op de pgb-regeling waardoor deze fraude
gevoeliger zou zijn. Er zou geen ontmoedigingsbeleid gevoerd worden, maar wel zwaardere
eisen aan budgethouders.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor passende zorg en pretenderen ook dat zij de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van burgers willen bevorderen.
De zelfstandigheid van mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking blijft
langer/meer behouden wanneer zij zeggenschap hebben over hun zorg en zelf passende
zorg kunnen inkomen met een pgb.
De fractie van PvdA-GroenLinks stelt naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen over
de Maasdrielse situatie:
1. Hoeveel pgb’s zijn er in in de gemeente Maasdriel verstrekt in de jaren 2016, 2017?
Indien er significante verschillen zijn tussen deze jaren, kan het college daar dan redenen
(vermoed of op basis van feiten of onderzoek aangetoond) bij aangeven?
2. Zijn er in genoemde jaren gevallen van fraude door de gemeente Maasdriel t.a.v. pgb’s
geconstateerd? Indien ja, hoeveel keer en wat was de aard en omvang van de fraude(s)?
3. Heeft de gemeente Maasdriel de eisen t.a.v. budgethouders in deze periode aangepast?
Zo ja, waarom?
4. Heeft de gemeente Maasdriel de procedure voor aanvragen van pgb’s aangepast?
En zo ja, waarom?
5. Heeft de gemeente Maasdriel maatregelen getroffen om fraude tegen te gaan? Welke
maatregelen zijn dat en wat betekenen die voor de eenvoud van de aanvraag en de
verantwoording door de budgethouder? Indien de aanvraag en verantwoording voor de
zorgcliënt moeilijker is geworden, staat dat in verhouding tot geconstateerde of vermoede
fraudes?
6. Biedt de gemeente Maasdriel ondersteuning aan burgers die problemen ondervinden bij
de aanvraag c.q. verantwoording van de pgb? Zo niet, waarom niet. Zo ja, waaruit
bestaat deze ondersteuning en wordt hier gebruik van gemaakt. Zo niet, welke
conclusies heeft de gemeente hieruit getrokken en welke aanpassingen worden / zijn er
gedaan om deze ondersteuning toegankelijker te maken?
Namens de fractie PvdA-GroenLinks,
Kees van Drunen
NB. De fractie PvdA-GroenLinks in de gemeenteraad van Zaltbommel stelt tegelijkertijd
dezelfde vragen, waardoor wij hopen voor dit onderwerp meteen de overeenkomsten en evt.
verschillen tussen onze beide gemeenten alsmede leerpunten daaruit helder te krijgen.

