
 

 
 

 

 

Beste collega, 

  

We willen u bedanken voor uw harde werken en flexibiliteit van de afgelopen maanden 

en  wensen u alle goeds voor 2016.  

  

Wat staat er gepland voor 2016? 

Ook 2016 wordt een jaar waarin nog veel werk moet worden verzet. Vanuit het VNG 

programma PGB Trekkingsrechten zien we een aantal belangrijke activiteiten op ons 

afkomen, waarover we u uiteraard op de hoogte houden: 

 Alle partijen in de keten gaan werken aan het verbeteren van het 

trekkingsrechtsysteem zodat processen soepeler kunnen verlopen en er minder 

fouten worden gemaakt.  

 De komende weken zal voor een aantal gemeenten in het teken staan van het 

afronden van de herindicaties voor de budgethouders met verlengde budgetten 

tot 1 mei en verder. 

 De jaarafsluiting en accountantscontrole voor het trekkingsrecht PGB.  

  

Accountantscontrole  
In de VNG ledenbrief over de accountantscontrole sociaal domein is de volgende passage 
over PGB opgenomen:  
“De SVB gebruikt de komende tijd om meer zicht op de omvang van de geconstateerde 
fouten en onzekerheden bij de trekkingsrechten van de PGB’s te krijgen. Deze fouten en 
onzekerheden zullen doorwerken naar de financiële rechtmatigheid van de 
gemeenterekening.  
De SVB is gevraagd om uiterlijk 1 april met een verantwoording naar de gemeenten te 
komen. Zij heeft echter aangegeven, vanwege doorlooptijden van declaraties van 
budgethouders en verwerking naar partijen als de belastingdienst en het CAK, pas per juni 
2016 tot een definitieve afrekening te kunnen komen. Samen met Rijk en accountants zal 
nu moeten worden gewerkt aan een instructie hoe in een eerder stadium een voorlopige 
afrekening kan plaatsvinden.  
Iedere gemeente zal de SVB t.z.t. moeten laten weten of zij akkoord gaat met de 
uiteindelijke afrekening. De fouten en onzekerheden vormen dan mogelijk een knelpunt. 
Met het ministerie van VWS zal nader overleg volgen om hier een oplossing voor te 
vinden.” 

Meer informatie 

 VNG  ledenbrief over de accountantscontrole sociaal domein (21-12-2015): 
https://vng.nl/files/vng/brieven/2015/20151221_ledenbrief_accountantscontrole-
sociaal-domein.pdf 

 VNG advies: https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-
domein/nieuws/accountantscontrole-sociaal-domein-vng-advies 
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Planning verlengde budgetten 

Heeft uw gemeente budgetten verlengd tot 1 mei? Dan is dit de planning: 

 Uiterlijk 1 februari: de budgethouder is geïnformeerd over z’n resterende budget 

voor 2016 

 Uiterlijk 1 maart: gemeente levert de TKB aan bij de SVB 

 1 mei: ingangsdatum nieuw budget  

  

Heeft uw gemeente verlengd tot 1 juni of verder? Dan kunt u de planning afleiden van 

bovenstaande. 

  

Meer informatie: 

 Werkinstructie TKB: https://forum.vng.nl/do/note?id=496290-6e6f7465 

 Tekstblokken besluit/beschikking: https://forum.vng.nl/do/note?id=497547-

6e6f7465 

 Voorbeelden beschikking: https://forum.vng.nl/do/document?id=497589-

646f63756d656e74 / https://forum.vng.nl/do/document?id=497558-

646f63756d656e74 

  

Stopzetten automatisch accorderen zorgovereenkomsten 

Veel gemeenten accorderen de nieuwe zorgovereenkomsten ongezien, omdat zij hebben 

gekozen voor ‘automatische goedkeuring’. Wilt u wél inzicht in de overeenkomsten, laat 

deze automatische goedkeuring dan stopzetten. Dat kan door een email te sturen aan 

relatiebeheer@svb.nl 

  

Mandaat eenmalige PGB’s 

Wilt uw gemeente zelf eenmalige PGB’s betalen die worden toegekend voor een 

vervoersvoorziening of woningaanpassing? De SVB maakt dat mogelijk met een 

mandaatbesluit. Voor meer informatie en het mandaatbesluit: 

http://extranet.svb.nl/ext/nl/ssp/actueel/nieuwsoverzicht/160105_mandaat-eenmalige-

pgbs.jsp 

  

Q&A’s Aandachtspunten 2015-2016 

De Q&A’s zijn vernieuwd en bijgesloten. 

  

Meer Q&A’s 

 Q&A’s herbeoordeling, verlenging en communicatie: 

https://forum.vng.nl/do/document?id=499412-646f63756d656e74 

 Q&A’s terugvalscenario's, overeenkomsten en toekenningsberichten: 

https://forum.vng.nl/do/note?id=506361-6e6f7465 

 Q&A’s regulier werkproces: https://forum.vng.nl/do/note?id=506309-6e6f7465 

  

Regiobijeenkomsten februari 2015 

In nauwe samenwerking met de SVB volgt een nieuwe reeks regiobijeenkomsten.  

Doelgroep: gemeentelijke medewerkers van de uitvoering van het trekkingsrecht. 
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De inhoud wordt nader bepaald in overleg met gemeenten, dus heeft u hier ideeën over, 

neem dan contact op met uw relatiebeheerder van de SVB of het VNG 

Ondersteuningsteam PGB Trekkingsrecht via otpgb@vng.nl.  

  

  

De exacte invulling van deze reeks regiobijeenkomsten is nog niet vastgesteld, wel zijn de 

data inmiddels bekend. Het vriendelijke verzoek aan u is om alvast te bepalen welke 

datum u het best past en deze datum te blokkeren in uw agenda. 

 11 februari 2016 in Meppel 

 16 februari 2016 in Alkmaar 

 18 februari 2016 in Roermond 

 23 februari 2016 in Breda 

 25 februari 2016 in Amersfoort 

  

Webinar dinsdag 19 januari, 11.00-12.00 

Onderwerpen: 

 Wat u moet weten over de administratieve verlengingen (tot 1 mei en verder) 
 Hoe ziet het tijdspad voor de Eigen bijdrage eruit? Wat zijn de werkzaamheden 

van de ketenpartijen en gemeenten? 

 Hoe kunnen gemeenten omgaan met de jaarafsluiting? 

Aanmeldlink: https://attendee.gotowebinar.com/register/5753331303069046018 

  

Meer informatie 

Webinar, hoe werkt het? Op 19 januari kunt u via een link inloggen en meedoen aan het 

webinar. Zonder reistijd, gewoon vanaf uw eigen werkplek kunt u interactief meedoen. Na 

een korte uitleg over de verificatie, kunt u uw vragen stellen. Uw vragen worden meteen 

beantwoord. 

 Vantevoren aanmelden! Om toegang te krijgen tot het webinar moet u zich vooraf 

aanmelden voor dit webinar. De links staan hierboven. Wilt u aan beide webinars 

meedoen, dan moet u zich tweekeer aanmelden. Vul uw contactgegevens in en 

ontvang een bevestiging van de registratie. Op 19 januari logt u, net voor aanvang van 

het webinar, in met de desbetreffende link. 

 Wat heeft u nodig? Een internetverbinding en een computer. Of een 

tablet/smartphone met de gratis GoToMeeting App. Download de webinar-software 

(check a.u.b vooraf of u voor uw zakelijke pc hiervoor gemachtigd bent).  

 Let op! De link naar het webinar opent een webpagina waar de, voor het webinar 

benodigde software, automatisch wordt gedownload en gestart. Het komt soms voor 

dat het downloaden van bestanden in een kantoornetwerk is geblokkeerd (bijv. 

doordat u in een Citrix-omgeving werkt) dan kunt u niet via dat netwerk aan het 

webinar deelnemen. Gebruikt u in dat geval een ander netwerk, bijvoorbeeld een 

gasten-netwerk of bekijkt u het webinar vanaf een laptop/tablet of vanuit huis. 

  

Meer webinars (onderwerpen volgen) 

 Dinsdag, 2 februari, 11.00-12.00 
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 Dinsdag 16 februari, 11.00-12.00 

 Dinsdag 1 maart, 11.00-12.00  
 Dinsdag 15 maart, 11.00-12.00 

Dinsdag 29 maart 11.00-12.00 

Eerder gecommuniceerde data vervallen. De aanmeldlinks worden via deze mailupdate 

verspreid. 

Communicatie richting budgethouders 

 Circa 3.000 budgethouders ontvingen vorige week een brief van de SVB omdat zij 

per 2016 onder een andere wet vallen of binnen de Wmo van Begeleiding naar 

Huishoudelijke Hulp zijn gegaan of v.v. en hun zorgovereenkomst hier niet op 

hebben aangepast. 

 Circa 4.000 budgethouders ontvangen deze week een brief van de SVB omdat er 

(nog) geen zorgovereenkomst geregistreerd staat. 

 Alle budgethouders ontvangen in de periode 12-21 januari een brief van de SVB 

waarin staat aangegeven welke acties zij (eventueel) moeten ondernemen om het 

jaar goed af te sluiten.  

  

  

Gemeentelijke website SVB vernieuwd 

Op www.svb.nl/gemeente vindt u nu alle belangrijke onderwerpen op één plek aan. 

  

Vragen of mailupdates nalezen? 

 Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met het 

Ondersteuningsteam PGB, otpgb@vng.nl. 

 Informatie over PGB trekkingsrecht en herstelacties, vindt u op www.vng.nl/pgb, 

het Forum Sociaal Domein - map PGB Beleid Wmo en Jeugd (forum.vng.nl) en 

www.svb.nl/gemeente. Alle mailupdates over PGB trekkingsrecht, kunt u 

terugvinden op het Forum Sociaal Domein. Aan- en afmelden voor deze 

mailupdate kan door naam, functie en e-mailadres door te geven via 

VNG.communicatie@VNG.nl 

 Is de contactpersoon voor het reguliere contact tussen uw gemeente en 

Relatiebeheer SVB veranderd? Geef deze wijziging door aan gemeente@svb.nl. 

Wij maken gebruik van de contactpersonenlijst van de SVB voor de verzending van 

deze mailupdate, maar beheren deze lijst niet. VNG ontvangt maandelijks een 

geüpdatete lijst van de SVB.  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Karin Sleeking 

Hoofd EC Sociaal Domein 
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