
gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

M O T I E 2016-07-15e 

O n d e r w e r p : huishoudelijke hulp PGB-ZIN 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 04-07-2016, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. in de notitie er vanuit wordt gegaan dat de cliënt zoveel mogelijk zijn vertrouwde 

hulp wil behouden; 
2. men hierop is verder gegaan en van drie opties is uitgegaan (punt 3.2); 
3. mensen mogen kiezen tussen een PGB of ZIN; 
4. de mensen die bijzondere bijstand ontvangen nu een brief hebben ontvangen; 
5. in de vraagstelling de gemeente er vanuit gaat dat men over gaat naar een PGB; 
6. op de website wel de overstap van ZIN naar eigen hulp wordt aangegeven, maar 

niet de overstap van eigen hulp naar ZIN, 

van mening dat 
1. men nu niet volledig wordt geïnformeerd; 
2. de brief die men heeft ontvangen sturend is richting een PGB; 
3. de informatie op de website niet alle keuzes helder maakt; 
4. men moet worden geattendeerd op het feit dat men ook over mag gaan naar ZIN, 

verzoekt het college 
zorgvuldig het werk te doen en de keus tussen PGB en ZIN alsnog kenbaar te 
maken aan de mensen 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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