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Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief informeren wij u over de tarieven 2016 voor de voorziening Beschermd 
wonen (BW) in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). 

De gemeente Groningen voert de functie van centrumgemeente uit voor alle 
23 gemeenten in de regio. De meeste mensen met een indicatie voor Beschermd wonen in 
de vorm van een PGB, vallen sinds 1 januari 2015 onder het overgangsrecht en daarmee 
onder de verantwoordelijldieid van de centrumgemeente Groningen. Voor Beschermd 
wonen duurt het overgangsrecht vijfjaar, tot 1 januari 2020'. Bij Beschermd wonen loopt 
de huidige indicatie in de vorm van een PGB tot uiterlijk 1 juli 2016. Het recht op de 
voorziening Beschermd wonen kan uiteraard wel langer doorlopen (tot 2020). De 
wetgever heeft een cliënt voor alle maatwerkvoorzieningen de keus gegeven tussen Zorg 
in Natura (ZESf) of een persoonsgebonden budget (PGB). Recente jurisprudentie heeft die 
keuze vrijheid nog eens bevestigd. De centrumgemeente Groningen dient op grond van de 
Wmo 2015 te toetsen of een PGB de juiste vorm is waarin deze voorziening aan de 
overgangscliënten wordt verstrekt. Deze zogenaamde toetsingsgesprekken zullen in de 
komende maanden plaatsvinden. 

Om te kunnen vaststellen of het PGB de juiste vorm is, wordt getoetst of de cliënt of 
iemand uit zijn eigen netwerk of een vertegenwoordiger de benodigde vaardigheden heeft 
om de regie te voeren over het PGB (artikel 26, eerste lid, onder b, Nadere Regels 
Maatschappelijke Ondersteuning). De tarieven gelden niet alleen voor de 
overgangscliënten maar ook voor nieuwe cliënten die de Beschermd wonen-zorg in de 
vorm van een PGB willen ontvangen. Voor de inwoners brengt dit duidelijldieid hoe wij 
als gemeente omgaan met Beschermd wonen in de vorm van een PGB. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen Beschermd wonen in de vorm van Zorg in Natura 
(ZIN) en een PGB. Het ZIN-tarief is inclusief de huisvestingscomponent en het PGB-
tarief is maximaal het ZIN-tarief exclusief de huisvestingscomponent. 

Naast een formeel tarief is er ook een informeel tarief voor PGB Beschermd 
wonen opgenomen. Het informele tarief biedt een cliënt de mogelijkheid 
om naasten en andere informele hulp, die voorbij gaat aan wat we van 
mantelzorgers mogen vragen, te compenseren uit het PGB. Tot nu toe kende Beschermd 
wonen geen informeel tarief, maar gezien de behoefte in de praktijk achten wij dit nodig. 

' Het overgangsrecht stopt op de einddatum vermeld op de indicatie of indien de cliënt een nieuw aanbod 
krijgt van de gemeente en hiermee akkoord gaat. 
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Hieronder lichten wij beide wijzigingen toe. 

1. Voor Zorg in Natura geldt dat het tarief voor de aanbieders inclusief de bijdrage voor 
huisvestingskosten is en voor cliënten met een PGB geldt dat in het tarief geen 
bijdrage voor huisvestingskosten zit. Het PGB is uitsluitend bedoeld om de 
ondersteuning in te kopen en de cliënt huurt zelf zijn woning. Wanneer de cliënt zelf 
een woning of kamer huurt, wordt voor deze huur geen PGB verstrekt en evenmin 
voor de overige woonlasten. De cliënt betaalt zijn huur en andere woonlasten met zijn 
inkomen en kan eventueel een huurtoeslag krijgen. Gemeenschappelijke 
voorzieningen, zoals een gezamenlijke huiskamer of keuken, worden wel uit het PGB 
betaald. Door het ontbreken van de huisvestingscomponent in het tarief voor een PGB 
is de maatstaf waarover de eigen bijdrage wordt berekend lager dan bij ZIN. De cliënt 
met een PGB voor beschermd wonen betaalt daardoor een lagere eigen bijdrage in 
vergelijking met ZIN. Bij ZIN betaalt de cliënt een hogere eigen bijdrage, omdat hij 
geen huisvestingskosten heeft. 

2. In het verleden is voor Beschermd wonen een professioneel (formeel) tarief betaald 
voor hulpverlening door familieleden of naasten. Op grond van artikel 7, vijfde lid 
van de Verordening maatschappelijke ondersteuning heeft het college de bevoegdheid 
bij nadere regels vast te stellen onder welke voorwaarden betreffende het tarief, een 
cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt de mogelijkheid heeft om diensten, 
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen te betrekken van een 
persoon die behoort tot het sociaal netwerk. Het college heeft voor de andere 
maatwerkvoorzieningen een informeel tarief vastgesteld dat lager is dan het formele 
tarief en stelt dit nu ook vast voor beschermd wonen. Door het lagere informele tarief 
realiseert het college naar verwachting ook een bezuiniging. Op basis van gesprekken 
met de cliënt wordt het totale zorgbudget bepaald. Valt een deel van de ondersteuning 
onder het informele tarief dan leidt dit tot een lager zorgbudget. Door het twee
tarievenstelsel kan de cliënt een combinatie van ondersteuning inkopen die past bij 
zijn hulpvraag. 

Wij zullen u via de rapportages over Uitvoering Wmo informeren over de stand van 
zaken. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


