
 

  

Motie Pas op de plaats met verdere implementatie van het iPGB 

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 30 november 2017, 

 
Constaterende dat:  

1. De pilot integraal Persoonsgebonden budget (iPGB)inmiddels is afgerond;  

2. Uit het evaluatierapport van TNO forse kritiek blijkt op diverse aspecten van de proef; 

3. De administratieve lasten helaas niet afgenomen zijn;  

4. Een kosten-baten analyse niet opgesteld kan worden voor de pilotfase;  

5. Het college de raad heeft geïnformeerd(via RIB 17R.00674) over haar voornemen om 

iPGB te integreren in de reguliere bedrijfsvoering; 

6. Het college in diezelfde RIB de raad laat weten dat zij besloten hebben de pilot te 

beëindigen en iPGB in het reguliere aanbod op te nemen, 

 
Overwegende dat: 

1. Het nog niet duidelijk is of de Algemene Maatregel van Bestuur verlengd wordt om 

iPGB in 2018 voort te kunnen zetten; 

2. De financiële consequenties van de implementatie van het iPGB in het reguliere 

aanbod nogniet in beeld zijn gebracht;  

3. Administratie en ICT moeten worden aangepast; 

4. Dit extra kosten met zich meebrengt; 

5. De wetgeving mogelijkheden van ontschotting zeer beperkt en dit niet op korte 

termijn wordt opgelost, 

 
Draagt het college op:  

1. De beschikkingen van de huidige budgethouders (met een looptijd tot 1 januari 

2018)te respecteren; 

2. Indien de AMvB wordt verlengd, de huidige beschikkingen te laten doorlopen tot het 

einde van de looptijd;  

3. Het collegebesluit te herroepen waarin het iPGB onderdeel van het bestaand beleid 

is gemaakt. 

4. Een raadsvoorstel aan te bieden ter bespreking in januari 2018 waarin een besluit 

wordt voorgelegd om iPGB al dan niet onderdeel te maken van bestaand beleid. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 
CU-SGP Woerden, Simon Brouwer 
CDA Woerden, Vera Streng 
D66, Ruud Niewold 
Progressief Woerden, Jelle IJpma 
STERK Woerden, Wout den Boer 
 

  



 

  

Toelichting 

De raad heeft destijds besloten deel te nemen aan de pilot, het is dan logisch dat de raad 

ook beslist of de pilot (als onderdeel van de algemene bedrijfsvoering) wel of niet wordt 

voortgezet. 

De indienende fracties ondersteunen de meerwaarde van een integraal persoonsgebonden 

budget voor de deelnemers. De onzekerheden en omvangrijke aanbevelingen door TNO 

doen ons echter besluiten om voor dit moment een pas op de plaats te maken. 

Wanneer het vervolg van de pilot door andere gemeenten is opgepakt en geëvalueerd 

kanWoerden in de toekomst op grond van die evaluatie een nieuw besluit te nemen. In 

commissievergadering Welzijn van december 2017 willen we zoals afgesproken (tijdens de 

commissie Welzijn van november 2017) inhoudelijk verder spreken over de aanbevelingen 

uit het TNO-rapport en de leerpunten van de pilotfase.  

De uitvoering enorm onderschat is en resultaten blijken tegen te vallen. En het aantal 

deelnemers slechts beperkt, want door de rommelige start zijn veel potentiële deelnemers 

afgehaakt. 


