GESCAï^D OP
1 8 FEB. 2015
Gemeente

Oostzaan

Gemeente Oostzaan

Buiten gewoon

Gemeentehuis
Bezoekadri
Postadr
Telefo
F
E-m
Intern

Aan de leden van de gemeenteraad

Kerkbuurt 4, 1 5 H BD Oostzaan
Postbus 20, 1 530 AA Wormer
075 651 2100
075 651 2244
antwoord@over-gemeenten.nl
www.oostzaan.nl

Beleid en regie
Uw k e n m e r k / Uw b r i e f

Ons kenmerk

15-001551

Datum 1 7 februari 201 5
Behandelend ambtenaar

Onderwerp Raadsvragen CDA over uitbetaling PGB's

DVClB/HKL

Afdeling Beleid en regie

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op S februari 201 5 stelde de fractie van het CDA de volgende vragen naar aanleiding van de
nieuwsberichten over betalingsproblemen bij de SVB voor de persoonsgebonden budgetten.
/. z/jn er uitbetalingsklachten bekend wb het PCB?
2. Zo Ja, biedt de gemeente tijdelijke financiële hulp zodat toch hulp wordt geboden
3. Is het College het er mee eens dat inwoners, die afhankelijk zijn van het PCB door het
College op de hoogte moeten worden gesteld dat Oostzaan tijdelijk financiële hulp
aanbiedt en dit communiceert?
Naar aanleiding van de landelijke berichten op het journaal hebben wij bij de SVB
geïnformeerd in hoeverre betalingsproblemen spelen bij de inwoners van Oostzaan. De SVB
heeft aangegeven hier geen inzage in te hebben en geen capaciteit te hebben om dit inzicht
op gemeenteniveau te verkrijgen.
Een inwoner heeft contact met ons gezocht met vragen over de afwikkeling van het PGB. In
dit geval blijkt de overeenkomst nog niet te zijn aangekomen bij de SVB waardoor ook de
uitbetaling nog niet kon plaatsvinden. Er zijn nog geen signalen dat er grote knelpunten in
de uitbetaling van zorgaanbieders ontstaan als gevolg van achterstanden bij de SVB.
Landelijk heeft dit onderwerp grote aandacht en prioriteit. Maandag 2 februari heeft
Staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer geïnformeerd over maatregelen om betalingen
aan zorgverleners te garanderen. Toegezegd is dat de PGB's uiterlijk 27 februari zijn betaald.
Het college biedt geen tijdelijke financiële hulp. De hulp bij cliënten kan en zal gewoon
worden geboden. De door de budgethouders gecontracteerde aanbieders zullen de
geleverde zorg (met terugwerkende kracht) betaald krijgen. De betalingsproblemen spelen
landelijk en het is de verantwoordelijkheid van de SVB om dit spoedig op te lossen.

Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

Wij zullen alles doen wat in onze mogelijkheid ligt om aan onze kant het proces van
uitbetaling van PGB's zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen. En wij vertrouwen erop
dat de SVB zoals toegezegd de PGB's op korte termijn uitbetaalt.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

R. Schaatsbergen
secretaris

R. Meerhof
burgemeester
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