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WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij
en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De WMO is bedoeld voor mensen die hulp nodig
hebben om thuis te kunnen blijven wonen, ondersteuning nodig hebben bij het ontmoeten van andere
mensen en mee blijven doen in de samenleving.
Het Persoonsgebonden Budget (PGB)
U kunt er voor kiezen om bij uw gemeente een PGB aan te vragen voor WMO-ondersteuning zoals:
• begeleiding in het dagelijks leven
• huishoudelijke hulp
• dagbesteding of logeeropvang
Voorwaarden om voor een PGB in aanmerking te komen
- U moet uitleggen waarom de zorg in natura niet geschikt is in uw situatie.
-	U moet het budget kunnen beheren (zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen). U mag ook iemand
machtigen om dit voor u te doen.
-	De ingekochte zorg moet doeltreffend zijn. Dat betekent dat de zorg bijdraagt aan uw zelfstandigheid
en bovendien cliëntgericht en veilig is.
De gemeente kan niet ‘zomaar’ een PGB weigeren. Als u (of uw gemachtigde) het PGB kunt beheren en
u goede en veilige zorg inkoopt, kan de gemeente het PGB niet weigeren.
De hoogte van het PGB
In de wet staat dat het PGB ‘toereikend’ moet zijn. U moet dus de benodigde ondersteuning kunnen
inkopen met het budget dat de gemeente u toekent. Voor de ‘benodigde ondersteuning’ zal de gemeente
uitgaan van het advies dat de indicatiesteller geeft.
Trekkingsrecht en zorgovereenkomsten
U krijgt het PGB niet op uw eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de betalingen op basis van de zorgverleningsovereenkomsten die u met de hulpverleners heeft afgesloten.
Eigen bijdrage
Als budgethouder betaalt u een eigen bijdrage, net als mensen met zorg in natura dat doen. U moet de
eigen bijdrage van uw eigen inkomen betalen. U kunt dit bedrag dus niet meer uit het PGB betalen, zoals
dat in het verleden mogelijk was. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Het CAK berekent uw eigen bijdrage en stuurt u een rekening.
PGB Service Uw Budget kan uw administratie rondom de maandelijkse declaratie bij de SVB
verzorgen, mits dit PGB al is toegekend door de gemeente. Voor meer informatie en advies hier
over kunt u ons altijd bellen.

Voor meer info: www.uwbudget.nl

