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Geachte mevrouw of heer, 

 

 

Ik nodig u van harte uit om mee te doen aan een enquête voor Rotterdamse houders van een 

persoonsgebonden budget (pgb) die begeleiding en/of jeugdhulp inkopen. We houden deze 

enquête omdat deze ondersteuning vanaf 2015 uitgevoerd wordt door de gemeente. De 

gemeente bereidt zich zorgvuldig voor op deze nieuwe taken. We willen graag meer inzicht 

hoe de Rotterdamse pgb-houders die deze ondersteuning zelf inkopen dit nu organiseren. Ook 

willen we weten waarover u graag meer informatie van ons wilt krijgen. Met de informatie uit 

de enquête zijn wij in staat om onze dienstverlening vanaf 2015 beter aan te laten sluiten bij 

uw wensen en behoeften. Wij hopen dan ook dat u mee wilt werken aan de enquête, die 

samen met Per Saldo is gemaakt.  

 

Wat gaat er vanaf 2015 veranderen? 

Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdwet. Daarnaast ligt er 

een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer voor de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015 (Wmo 2015). In de Wmo 2015 wordt straks onder meer de begeleiding en een klein 

gedeelte van de persoonlijke verzorging geregeld. Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2015 bij 

de gemeente Rotterdam terecht kunt als u of uw kind deze ondersteuning nodig heeft. U 

maakt straks dus ook afspraken met de gemeente over het inkopen van deze ondersteuning 

via een persoonsgebonden budget. 

 

Het kabinet heeft in de Jeugdwet en in het wetsvoorstel voor de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015 opgenomen dat het pgb vanaf 2015 beschikbaar blijft. Er komt een 

overgangsregeling van maximaal één jaar (afhankelijk van uw indicatieduur) voor cliënten die 

nu al ondersteuning op grond van de AWBZ krijgen. Tijdens de overgangsperiode kunt u als 

pgb-houder dezelfde ondersteuning inkopen die u nu heeft.  

 

Het kabinet heeft daarnaast het voornemen om vanaf 1 januari 2015 de administratie en 

uitbetaling van het pgb verplicht via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te laten lopen. Dit 
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betekent dat u in 2015 uw pgb niet meer ontvangt op uw bankrekening. De SVB beheert uw 

pgb en regelt in uw opdracht de betalingen met degene die ondersteuning verleent.  

 

Wij willen u graag verder informeren over de komende veranderingen. Daarom is er in het 2
e
 

kwartaal  2014 een informatiebijeenkomst, die wordt georganiseerd in samenwerking met Per 

Saldo. U wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd. Meer informatie kunt u vinden op 

www.rotterdam.nl/nieuwjeugdstelsel en www.rotterdam.nl/denieuwewmo 

 

Enquête persoonsgebonden budget 

Wij vragen u de enquête in te vullen als u met een pgb begeleiding en/of jeugdhulp inkoopt 

voor u of uw kind (eren). Als u met het pgb alleen huishoudelijke verzorging inkoopt, hoeft u de 

enquête niet in te vullen. 

Deelname aan enquête is anoniem en heeft geen consequenties voor uw indicatie of pgb. 

 

U kunt de enquête online invullen via www.rotterdam.nl/pgbhouder. U kunt de enquête invullen 

tot 24 maart 2014. 

 

Het invullen kost ongeveer 15 à 20 minuten.  

 

Als u nog vragen hebt of problemen ondervindt bij het invullen van de enquête kunt u contact 

opnemen met Annelies van den Einde-Bus: telefoonnummer 010-4339214, emailadres: 

aem.bus@rotterdam.nl 
 

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking!  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

Dr. Onno de Zwart, MPH 

Directeur Jeugd 

 

 


