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Geachte raad,
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Eind zor4 zijn er in de Leidse Regio afspraken gemaakt over een generieke korting van tt%o op het
budget van overgangsklanten met begeleiding in de vorm van een pgb, waarbij was voorzien om al
deze klanten (65 voor Oegstgeest) in zor5 mondeling te spreken. Uw raad heeft naar aanleiding
van onder meer signalen van Per Saldo en het Ministerie extra aandacht gewaagd voor dit
onderwerp. Het afgelopen jaar is er diverse malen contact geweest met het Ministerie van VWS
over. Over een brieñnrisseling eerder dit jaar met het Ministerie bent u reeds geinformeerd.

In de brief van z7 oktober, die wij van het Ministerie ontvingen, refereert het Ministerie aan met
de wethouder gemaakte afspraken, en dat zij daar in de loop van november op wil terugkomen.
Op z6 november is er een afrondend gesprek geweest van de portefeuillehouder met het
Ministerie, om onder andere de wagen uit deze brief te bespreken. Daarin hebben wij de DG op de

hoogte gebracht van de voortgang.

Conform de afspraken met uw raad en met het Ministerie zijn versneld individuele gesprekken
gevoerd met de doelgroep. In de gevoerde gesprekken is de zorgomvang in relatie tot het gekorte
pgb aan de orde geweest. In drie gevallen is de continuïteit van de zorg een probleem geweest.
Voor deze mensen is het pgb vanaf r april zor5 inmiddels herzien en is de rr% korting ongedaan
gemaakt voor de periode tot r mei zo16 (omdat we de overgangstermijn voor o.a. deze cliënten
hebben verlengd tot die datum).

Wij betreuren het dat dit onderwerp tot ongerustheid heeft geleid onder inwoners en wij hopen
dat deze hiermee is weggenomen.
De DG heeft aangegeven teweden te zijn met de wijze waarop de gemeente de gemaakte afspraken

heeft uitgevoerd.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de
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