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Op 5 december 2022 ontvingen wij schriftelijke vragen van Jaap Staats van PAG over de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Goirle 2023. Hieronder treft u de gestelde vragen aan, 
met het daarbij behorende antwoord: 

 

Vragen: 

Verordening maatschappelijke ondersteuning 
1) Art 9 lid c. Er wordt 25% gekort op de kilometers bij een overschrijding van het totale aantal 

kilometers en dat is fors. Wat betekent dit voor die mensen dat we hier een kwart vanaf 
halen? Kunnen we hier maatwerk leveren?  

 
2) Vraag over kwaliteitseisen die gesteld worden aan zorgaanbieder. Kwaliteit van pgb 

zorg  moet minimaal voldoen aan de kwaliteit van de gecontracteerde zorgaanbieders. Wat 
wordt gevraagd aan mensen om te ondertekenen? Keurt slager eigen vlees? Vraagt of het 
haalbaar is om te sturen op voldoende kwaliteit. Geldt de kwaliteitstoetsing ook voor 
informele zorgverleners? 

 

3) Kan overbelasting van informele zorgverleners worden voorkomen? Wordt maatwerk 
toegepast? Kan overbelasting worden voorkomen? 
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Antwoord: 

1) 1500 Kilometer per jaar kunnen reizen met een voorziening of combinatie van voorzieningen 
is in de meeste situaties voldoende. Slechts een klein aantal Wmo-reizigers reist meer dan 
1500 kilometer per jaar met het Regiovervoer. Als dit het geval is vindt er een gesprek plaats 
over de situatie en bieden we indien noodzakelijk maatwerk.  

 
2) In artikel 21 worden kwaliteitseisen genoemd waaraan zowel gecontracteerde 

zorgaanbieders als zorgaanbieders die via een pgb werken moeten voldoen. De eigen 
verklaring is bedoeld om op terug te kunnen vallen als achteraf onrechtmatigheden 
geconstateerd worden. Het college legt nadere kwaliteitseisen en het toezicht daarop vast in 
beleidsregels. De kwaliteitseisen en het toezicht hebben we regionaal afgestemd en wordt 
regionaal georganiseerd.  
De uitgebreide kwaliteitstoets en de eigen verklaring gelden voor formele zorgverleners. Ook 
informele zorgverleners moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen om goede 
ondersteuning te kunnen verlenen. Deze worden getoetst door de klantmanager bij het 
budgetgesprek aan de hand van het budgetplan. In het budgetplan beschrijven de cliënt en 
de zorgaanbieder op welke manier de beoogde resultaten bereikt worden.  

3) Het is niet verantwoord dat een mantelzorger die overbelast is zelf met een pgb de 
ondersteuning gaat leveren. Iemand die al overbelast is kan geen kwalitatief goede 
ondersteuning leveren, alleen vanwege het gegeven dat er betaling tegenover staat. Een pgb 
is bedoeld om kwalitatief goede ondersteuning te kunnen inkopen. Een pgb is uitdrukkelijk 
niet bedoeld als inkomensvoorziening. Wel kan een pgb ingezet worden om de mantelzorger 
te ontlasten door formele of informele hulp van derden in te kopen.  
In het onderzoek naar de hulpvraag wordt de draagkracht van de mantelzorger(s) mede 
besproken. Het voorkomen van overbelasting is een belangrijk aandachtspunt.  
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