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Onderwerp: Trekkingsrecht persoonsgebonden budget pgb

Geachte raadsleden,

De persoonsgebonden budget (pgb) regeling verandert komend jaar. De overheid introduceert het 
zogenoemde ’trekkingsrecht’ in het pgb. Het trekkingsrecht houdt in dat het pgb wordt beheerd door 
de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op 1 januari 2015 wordt het trekkingsrecht verplicht gesteld voor 
alle personen die een pgb ontvangen.

Vanaf 1 januari 2015 maakt de gemeente het budget over aan de SVB. De SVB betaalt vervolgens, na 
een aantal controles, in opdracht van de budgethouders (personen die pgb ontvangen), de rekeningen 
aan de zorg/hulpverleners. 

Vooruitlopend op 1 januari 2015 zal de gemeente een proefproject uitvoeren, door middel van een 
steekproef wordt een aantal budgethouders uitgenodigd om deel te nemen aan een 
informatiebijeenkomst en aan het proefproject. Ongeveer 50 budgethouders worden voor de 
bijeenkomst uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst zal de Sociale Verzekeringsbank het trekkingsrecht 
toelichten en aan 15 budgethouders pgb vragen om deel te nemen aan het proefproject. Het 
proefproject zal gedurende drie maanden vanaf 1 oktober t/m 31 december 2014 door de Sociale 
Verzekeringsbank uitgevoerd worden. Door het uitvoeren van een proefproject kunnen eventuele 
kinderziektes en opstartproblemen voor de invoerdatum verholpen worden.

Vervolgens zullen alle personen die een pgb hebben uitgebreid geïnformeerd worden over deze 
administratieve wijziging.

Hieronder vindt u de planning:
• publicatie op de gemeentesite en in de Gelderse Post Oude IJsselstreek 
• organiseren van een informatie bijeenkomst door de gemeente voor een aantal

budgethouders 
• start proefproject, periode 1 oktober t/m 31 december 2014
• alle personen die pgb ontvangen worden in het najaar uitgebreid geïnformeerd
• gegevens pgb klanten aanleveren door de gemeente bij de Sociale Verzekeringsbank
• uitvoering trekkingsrecht door Sociale Verzekeringsbank op 1 januari 2015


