Bijlage 3: Pgb voor hulpmiddelen

1.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) krijgt de aanvrager een geldbedrag in handen waarmee deze zelf
een aan hem/haar te verlenen voorziening kan (in)kopen of huren.

2.

Het pgb is gelijk aan de kosten die de gemeente maximaal zou moeten betalen aan de door de gemeente
gecontracteerde leverancier als de voorziening in natura zou worden verstrekt (de goedkoopst
compenserende voorziening wordt verstrekt). Hierbij geldt als uitgangspunt de koopprijs van de voorziening
in natura en worden eventuele kortingen van de leverancier aan de gemeente ook meegenomen bij de
berekening van de pgb.

3.

Mocht een pgb worden aangevraagd voor een dusdanige voorziening, die niet in het
assortiment van de
gecontracteerde leverancier zit, dan wordt de hoogte van het pgb vastgesteld aan de hand van
marktconforme prijzen. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de aanvrager.

4.

Het pgb is bedoeld voor de aanschafprijs, reparatie/onderhoud en verzekeringskosten voor de gehele
afschrijvingsperiode. Het pgb wordt in één bedrag uitgekeerd. Er wordt rekening gehouden met een
garantieperiode van minimaal 1 jaar voor de hulpmiddelen en
6 maanden voor reparaties.
Eén maand na verstrekking van het pgb wordt gecontroleerd of de voorziening is aangeschaft. Na de
afschrijvingsperiode wordt het pgb aan de hand van betalingsbewijzen van
onderhouds/reparatie/verzekeringkosten gecontroleerd en daarmee wordt ook meteen het totale pgb
verantwoord.

5.

De snelheid en actieradius van een scootmobiel wordt vastgesteld bij de indicatiestelling.

6.

In de toekenningsbeschikking waarin het pgb wordt verstrekt, wordt de omvang, de wijze van betaling, de
afschrijvingstermijn en het programma van eisen opgenomen. Het programma van eisen bestaat ondermeer
uit: een onderhoudscontract en een verzekering. Alleen bij standaard voorzieningen is een
onderhoudscontract, een verzekering en een programma van eisen overbodig. Dit is verder ter beoordeling
van de gemeente.

7.

Een (nieuw) pgb voor dezelfde voorziening kan pas worden verstrekt als de voorziening die eerder (in natura
of via een pgb) verstrekt is, niet meer adequaat is.

8.

Niet meer adequaat houdt in als binnen de afschrijvingstermijn het ziektebeeld is veranderd.

9.

Als een voorziening is afgeschreven maar nog wel compenserend is, wordt geen nieuw pgb verstrekt. Of de
voorziening nog compenserend is, wordt beoordeeld door een door de gemeente aan te wijzen externe
deskundige. De eventuele daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de gemeente. Naar aanleiding
van een nieuwe aanvraag kan opnieuw een pgb voor de jaarlijkse kosten van onderhoud, reparatie en
verzekering worden verstrekt als het eerder toegekend pgb volledig is verantwoord.

10. Als een voorziening voor afloop van de afschrijvingstermijn aan vervanging toe is vanwege technische
gebreken bij normaal gebruik, wordt een nieuwe voorziening toegekend. Onder voorwaarden dat:
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a.
b.

de voorziening is gebruikt waarvoor deze gebruikt moest worden;
de voorziening goed onderhouden is conform afspraken ( reguliere service / onderhoudsbeurten.

11. Als extra reparaties als gevolg van eigen toedoen (bijvoorbeeld nalatigheid van onderhoud) noodzakelijk zijn
en het toegekende pgb geen ruimte meer biedt om deze kosten te dekken, dan krijgt de aanvrager geen
aanvullend pgb.
12. De restwaarde van de voorziening wordt bepaald en kan vervolgens teruggevorderd van de aanvrager
indien:
- de voorziening niet langer gebruikt wordt door de aanvrager;
- een voorziening is aangeschaft die niet aan het programma van eisen voldoet;
- het pgb anders besteed is;
- de aanvrager verhuisd is naar een andere gemeente;
- de voorziening binnen de afschrijvingstermijn niet meer adequaat is vanwege veranderd ziektebeeld
of technisch aan vervanging toe is vanwege normaal gebruik en er geen sprake is van een nieuw pgb.
13. Bij overlijden van de aanvrager kan/kunnen de nabestaande(n) worden benaderd om te komen tot inname
van het hulpmiddel of kan de restwaarde van de voorziening worden teruggevorderd van de
nabestaande(n).
14. De restwaarde van een hulpmiddel wordt berekend aan de hand van de lineaire afschrijvingsmethode (
afschrijving is per periode gelijk ).
15. Het gedeelte van het pgb, dat bestemd is voor de kosten van het onderhoud, de reparaties en de
verzekering wordt teruggevorderd over de nog niet verstreken afschrijvingstermijn, indien er sprake is van
een situatie zoals opgesomd in punten 12 en13.
16. Indien er sprake is van een budgetoverschot of restwaarde van minder dan € 150,- dan wordt afgezien van
terugvordering. Echter, indien er sprake is van een nieuw vast te stellen budget/restwaarde, dan wordt
het budgetoverschot/restwaarde verrekend met het nieuw pgb. Is er geen sprake van een nieuw pgb, dan
wordt het budgetoverschot of de restwaarde van meer dan € 150,- teruggevorderd.
17. Er wordt gehandeld overeenkomstig bovenstaande beleidsregels, tenzij dat voor één of meer
belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in
verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen.
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