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Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 20.0002651 

Onderwerp: Beleidsplan Sociaal Domein - toekenning PGB

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d, 25 januari 2021
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. Kader 1 van het concept-beleidsplan luidt: ‘versterken van de eigen verantwoordelijkheid bij 

onze inwoner’;
2. er in datzelfde beleidsplan vanuit wordt gegaan dat de inwoner eigenaar is van zijn eigen 

ondersteuningsvraag en bijdraagt in de oplossing;
3. er in het beleidsplan staat dat er in beginsel geen PGB wordt vergoed in de eerste graad,

van mening dat
1. het voor ouders mogelijk moet zijn ervoor te kiezen de zorg voor hun kind zelf op zich te 

nemen, mits deze voldoet aan de door de gemeente gestelde kwaliteitseisen;
2. de wens van ouders, als eigenaar van de ondersteuningsvraag, in principe altijd het 

uitgangspunt moet zijn;
3. de formulering in het beleidsplan hieraan niet tegemoet komt,

besluit het voorstel gewijzigd vast te stellen met de volgende aanpassing van het derde punt 
onder 3.3 Kader 3: Zorg in natura ten koste van persoonsgebonden budget
Ondersteuning wordt verstrekt in Zorg in Natura (ingekocht door de gemeente) of via een 
Persoonsgebonden budget (PGB). In de Wmo en Jeugdwet staat dat het uitgangspunt is dat de 
inwoner een voorziening in natura krijgt. Dit uitgangspunt wordt door de gemeente gedeeld. Zorg in 
Natura levert een bijdrage aan een overzichtelijk zorglandschap, bevordert de kwaliteitsbewaking en 
sturing op de geleverde zorg. We vergoedeft-geen PGB’s in de eerste graad van het sociaal netwerk 
van de inwoners, tenzij er aangetoond kan worden dat de geboden-ondereteumng de enige 
mogelijkheid is om de gewenste resultaten te bereiken. We vergoeden een PGB in de eerste graad 
als kan worden aangetoond dat deze voldoet aan de door de gemeente gestelde 
kwaliteitseisen. Dit betekent dat wij terughoudend zijn in het verstrekken van PGB’s en Zorg in 
Natura adviseren.
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