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Geacht college van burgemeester en wethouders, 
 
Zowel de VVD als de ChristenUnie hebben voorgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in 
hun lokale verkiezingsprogramma’s opgenomen te streven naar het aanbieden van verschillende zorgbudgetten 
binnen het sociale domein, wetende het GGB en i-PGB. De VVD heeft hierbij destijds gekozen voor een 
zogenaamd integraal persoonsgebonden budget (i-PGB) en de ChristenUnie voor een gezinsgebonden budget 
(GGB). Twee varianten op het al reeds lange tijd voorkomende persoonsgebonden budget (PGB). Ondanks dat 
er nadelen kleven aan het PGB, zo is de administratieve last voor de zorgvrager (of anderszins betrokken 
budgethouder) groot en is dit een fraudegevoelig instrument, geeft deze bekostigingsvorm de zorgvrager 
keuzevrijheid en flexibiliteit en bovenal de regie bij beantwoording van de eigen zorgvraag.  
  
Mensen met een complexe of meervoudige zorg-, hulp- of ondersteuningsvraag worden het beste geholpen als er 
integraal naar hun persoonlijke situatie wordt gekeken. Uw college streeft ernaar om binnen het sociaal domein 
ten aanzien van ‘Jeugd’, ‘Zorg’ en ‘Werk’ integraal te werken. De VVD en ChristenUnie vinden dit een goede en 
belangrijke stap voorwaarts. Echter dient naar ons idee hieraan parallel een doorontwikkeling van het PGB plaats 
te vinden. Hierbij kan dus gedacht worden aan de reeds genoemde i-PGB en GGB. Deze vormen van 
zorgbudgetten worden ondersteund vanuit Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een PGB. Het i-
PGB is gericht op de individuele zorgvrager, waarbij door de gemeente een budget beschikbaar wordt gesteld op 
gebied van zowel ‘Jeugd’, ‘Zorg’ als ‘Werk’. Een GGB betreft niet de individuele zorgvrager, maar hen die binnen 
het gehele gezin een zorgvraag hebben en van daaruit te maken kunnen hebben met meerdere PGB’s. Ook is 
een combinatie van beide vormen ook mogelijk, uitkomend in een integraal gezinsgebonden budget (i-GGB). 
Door middel van voornoemde zorgbudgetten wordt beoogd de publieke middelen efficiënter in te zetten, er 
minder administratieve lasten voor de budgethouder zijn en er zich mogelijk een beter hulpaanbod voor de 
zorgvrager aandient.  
 
Vanuit dit alles hebben de VVD en ChristenUnie aan u dan ook de volgende vragen: 

1. Bent u op de hoogte van het advies van Per Saldo en experimenten die op dit gebied in de gemeenten 
Delft, Meppel en Woerden hebben plaatsgehad? Zo ja, wat vindt u van het advies en de ervaringen uit 
de experimenten? Zo nee, wilt u daar kennis van nemen en ons informeren wat u vindt van het advies 
en de ervaringen uit de experimenten? 

2. Wat vindt u van het aanbieden voornoemde zorgbudgetten, zoals het i-PGB en GGB? Welke voor- en 
nadelen ziet u daarbij voor de gemeente Harderwijk?  

3. Bent u bereid om naast het integraal werken binnen het sociaal domein ook de (integrale) 
zorgbudgetten, zoals het i-PGB en GGB, in te voeren? 
 

Uw antwoorden zien wij graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet. 
 
Hoogachtend,  
 
Namens de fracties van de VVD en de ChristenUnie, 
 
 
Iris Haklander  
Bart Jonkman 


