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De CDA-fractie heeft de volgende vragen over het Raadsvoorstel “Wijziging pgb-tarieven Wmo”.

Inleiding.
In de inleiding wordt gemeld dat er middels het Raadsvoorstel “Kadernota 2022-2025” op 15 juli 2021 al is 
ingestemd met het verlagen van de pgb-tarieven voor de Wmo. Echter is dat niet uit het desbetreffende 
raadsvoorstel “Kadernota 2022-2025” te herleiden laat staan dat, volgens de CDA-fractie, de gemeenteraad 
er op 15 juli een besluit over heeft genomen.

Vragen.
1. Graag aangeven op welke wijze de raad op 15 juli 2021 hierover besloten heeft en welke stukken 

(lees Raadsvoorstel) aan dit besluit toen ten grondslag heeft gelegen compleet met beoogd effect, 
argumenten en kanttekeningen.

De voorgenomen wijziging is onderdeel van de Financiële heroriëntatie (Bijlage 3). De voorgenomen 
wijziging is opgenomen in de tabel ‘bezuinigen’ (groen). Met het vaststellen van de kadernota zijn 
deze bezuinigingen verwerkt in de begroting 2022 – 2025, welke is vastgesteld op 15 november 
2021.

Uit onderzoek bleek dat onze pgb-tarieven in vergelijking tot andere gemeenten hoog zijn. 

Gemeenten in de omgeving van Oudewater (Stichtse Vecht, Montfoort, de Ronde Venen en 

Woerden) hanteren gemiddeld een tarief van 75% tot 85% van het ZIN-tarief voor pgb 

professioneel. Op basis daarvan hebben wij besloten om de pgb-tarieven professioneel naar 75% 

van het ZIN-tarief. Voor huishoudelijke hulp sociaal netwerk is besloten het tarief te verlagen van 

70% van het ZIN-tarief naar 15 euro per uur. Dit is ook vergelijkbaar met onze buurgemeenten. 

Afgelopen jaar zijn de ZIN-tarieven met bijna 8% geïndexeerd en ook met nieuwe inkoop zijn de ZIN-

tarieven weer gestegen. Hierdoor is er minder negatief effect op de huidige pgb-tarieven van onze 

inwoners. Daarnaast hanteren we een minimale overgangsperiode van 6 maanden. Dit betekent dat 

de inwoner minimaal 6 maanden nog zijn huidige tarief ontvangt. Dit geeft de inwoner de tijd om de 

zorg anders te regelen indien nodig . De opties zijn:

1. Inwoner legt zelf het verschil bij

2. Inwoner stapt over naar een andere pgb-aanbieder

3. Inwoner stapt over naar een ZIN-aanbieder van de gemeente Oudewater.



2. Volgens het raadsvoorstel worden ca 10 mensen getroffen door deze wijziging. Is daar op enigerlei 
wijze mee gesproken.

Nog niet na positief besluit van de raad ontvangen deze inwoners een brief en kunnen ze met 
vragen contact opnemen met het stadsteam.

3. Is de participatieraad om advies gevraagd over dit voorstel en zo ja, wat is hun advies..  

De voorgenomen bezuinigingen in de financiële heroriëntatie zijn niet formeel voorgelegd aan de 
participatieraad. Ook heeft de participatieraad niet op eigen initiatief een advies gegeven. 

De participatieraad is wel op de hoogte van het voorstel, in het voorjaar is met beide wethouders 
gesproken. In het bijpraatmoment op 2 november 2021 is het voorstel eveneens aan de orde 
geweest..  

4. Wat zijn de gevolgen als de raad niet akkoord gaat met dit voorstel en het laat zoals het nu is.
De wordt de voorgenomen bezuiniging niet gehaald. 

5. Vindt er jaarlijkse indexatie plaats op de in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning 
genoemde bedragen cq het ZIN-tarief.

Ja. We stellen een wijziging voor op het % (behalve bij HH), niet op een specifiek bedrag. Als het ZIN 
bijdrage wordt verhoogd, stijgen ook de tarieven voor de PGB. 


