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Zaaknummer: Uw brief van: Uw kenmerk: Behandeld door: Verzonden:

B. Harmsen 21 januari 2021

Onderwerp: Beroep om een vrij besteedbaar bedrag beschikbaar stellen voor PGB 
budgethouders in Leusden.
 
Geachte,

Op 4 december deed u een beroep aan de gemeenteraadsleden van Leusden om een vrij 
besteedbaar bedrag beschikbaar stellen voor PGB budgethouders in Leusden. Deze brief is 
door de griffie doorgestuurd naar de verantwoordelijk wethouder voor een inhoudelijke 
reactie.

In uw brief stelt u dat de gemeenteraad ooit heeft besloten dat zij geen vrij besteedbaar 
bedrag beschikbaar stellen voor budgethouders, maar dat dit volgens de SVB wel normaal is 
dat dit bedrag wordt uitgekeerd. Ten slotte doet u een dringend verzoek om het beleid te 
herzien om naar eigen inzicht en zonder verantwoording een bedrag ter beschikking te 
stellen om te gebruiken voor noodzakelijke uitgaven die bij het PGB horen.

Hierbij de reactie op uw verzoek
Ten eerste is het natuurlijk lovenswaardig als u een verjaarscadeautje, een verrassing met 
de feestdagen of een afscheidspresentje aan uw hulp aanbiedt, maar de vraag is of wij dit 
vanuit de gemeente zouden moeten betalen. In ons beleid, zoals ook opgenomen in de 
Verordening WMO die is vastgesteld door de gemeenteraad, is het uitgangspunt 
“goedkoopst adequaat”. 

Goedkoopst adequaat betekent dat de gemeente is gehouden om een 'adequate' 
voorziening te treffen; de voorziening moet de beperking of problemen (bij bijvoorbeeld het 
huishouden) voldoende oplossen. Vervolgens kan en mag de gemeente proberen die 
adequate voorziening zo goedkoop mogelijk te realiseren. Dat kan in het geval van PGB 
betekenen dat de gemeente delen van offertes of gevraagde vergoedingen niet honoreert 
omdat het dan niet gaat om strikt noodzakelijke zaken of omdat het geen deel uitmaakt van 
de daadwerkelijk te leveren zorg of ondersteuning.

Vanuit dit uitgangspunt, om bij de verstrekking van voorzieningen uit te gaan van 
“goedkoopst adequaat”, kunnen wij dus geen kosten vergoeden die losstaan van 
daadwerkelijke zorg en kennen we dus geen vrij besteedbaar bedrag toe voor niet aan zorg/
ondersteuning gekoppelde zaken. 

Het hanteren van het uitgangspunt van “goedkoopst adequaat” is een beleidsvrijheid die de 
gemeente onder de Wmo is gegeven. Wij zien geen redenen om van deze lijn af te wijken.

Bezoekadres Postadres Telefoon 14 033

’t Erf 1 Postbus 150 gemeente@leusden.nl

3831 NA  Leusden 3830 AD  Leusden www.leusden.nl

mailto:gemeente@leusden.nl


Temeer daar beschikbare budgetten voor noodzakelijke zorg/ondersteuning door de 
gemeente onder druk staan en wij deze middelen hard nodig hebben om onze inwoners de  
noodzakelijke zorg/ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.

Ook de SVB, in tegenstelling tot wat u in uw brief schrijft, erkent dat het ter beschikking 
stellen van een vrij besteedbaar bedrag niet zomaar “het normaal” betreft. Zo hebben zij op 
hun site opgenomen:  

“Soms mag een deel van het Persoonsgebonden budget (PGB) gebruikt worden voor kleine 
uitgaven. Bijvoorbeeld voor postzegels of telefoonkosten. U hoeft niet aan uw zorgkantoor of  
gemeente door te geven waar u het geld aan uitgeeft. Dit is het verantwoordingsvrije bedrag.  
Lees of u het verantwoordingsvrije bedrag kunt aanvragen.

Heeft u een PGB vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet? Dan 
kunt u het verantwoordingsvrije bedrag niet altijd aanvragen. Dat kan alleen als uw 
gemeente een verantwoordingsvrij bedrag heeft.

Of uw gemeente een verantwoordingsvrij bedrag heeft staat in Mijn PGB of in de 
toekenningsbeschikking. U kunt uw gemeente ook bellen als u wilt weten of zij een 
verantwoordingsvrij bedrag heeft.”

Tot slot
Wij (het college van B&W) zullen de raad dus niet voorstellen om een vrij besteedbaar 
bedrag beschikbaar stellen voor PGB budgethouders in Leusden. Ons beleid, zoals ook 
opgenomen in de Verordening WMO, is en blijft het uitgangspunt van goedkoopst adequaat 
en we kennen zodoende geen vrij besteedbaar bedrag toe voor niet aan zorg/ondersteuning 
gekoppelde zaken. 

Met vriendelijke groet
Het college van de gemeente Leusden

Erik van Beurden,   
wethouder
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