
Keuzevrijheid in de Zorg 

Vanaf het begin van de plannen in 2015 inzake de zorgtransities (overgang verantwoordelijkheid van 
Rijk naar Gemeente, ook wel ‘de 3 Decentralisaties’ genoemd) heeft de SGP-ChristenUnie fractie 
gepleit voor een optimale keuzevrijheid, zodat de burger hulp kan kiezen die bij hem past.  
 
Daarbij hebben onze raadsleden steeds gepleit om het PersoonsGebondenBudget (PGB) een 
volwaardige plaats te geven bij de zorgkeuze.   SGP-ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen die 
een beperking hebben, zelf de hulp kunnen inkopen die ze nodig hebben.  De wetgever heeft met het 
instrument van een PGB niet de intentie gehad om tot een hogere bezuiniging te komen, maar de 
keuzevrijheid te maximaliseren. 
Arjan Stolk: "Voor veel mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg, is het persoonsgebonden 
budget (pgb) een belangrijk instrument om de regie over hun eigen leven en de eigen agenda te 
houden.  Burgers moeten de vrijheid hebben om een zorgverlener te kiezen die past bij hun 
geloofsovertuiging, levensbeschouwing of culturele achtergrond”.  
 
Regelmatig toetst de fractie of bovengenoemde keuzevrijheid correct uitgevoerd wordt. 

Daarom werden in maart 2019 door burgerraadslid Arjan Stolk namens de SGP-ChristenUnie fractie 

schriftelijke vragen gesteld, onderstaand treft u de antwoorden aan van de verantwoordelijke 

wethouder. 

 

Vraag: Wordt tijdens de gesprekken voorafgaand aan de indicatie actief gewezen op de 

mogelijkheid om via een PGB zorg in te kopen? Kunt u kort schetsen hoe zo'n gesprek verloopt? 

Antwoord: In het gesprek wordt de ondersteuningsvraag in kaart gebracht, daarbij wordt 

gekeken naar eigen kracht, de inzet vanuit het wijkteam zelf of de inzet van een traject bij een 

zorgaanbieder. Wanneer de inzet van een zorgaanbieder wordt besproken, wordt de inwoner 

gewezen op de keuze tussen ZIN en PGB. 

Vraag: Worden beide mogelijkheden / keuzes op gelijkwaardige wijze aan de burgers 

voorgelegd ? Wordt de vrije keuze echt aan de cliënt gelaten ? 

Antwoord: Beide mogelijkheden worden op een gelijkwaardige wijze voorgelegd, waarbij 

wordt uitgelegd hoe een traject via ZIN of PGB werkt. 

Vraag: In welke situaties vind er door gemeente/wijkteam sturing in de keuze plaats?  

Antwoord: Er vindt geen sturing in de keuze plaats. 
 
Vraag: Heeft de gemeente /het wijkteam belang bij welke keuze de burger maakt (PGB of 

ZiN)? 

Antwoord: Hier heeft de gemeente/het wijkteam geen belang bij. 
 

Deze antwoorden stellen ons als fractie gerust dat de in de landelijke pers genoemde belemmering 

en ontmoediging van PGB-aanvragen niet in Barendrecht gebeurd en dat er door de wijkteams geen 

sturing plaatsvind in keuzes.  We constateren tevreden dat de gemeente hier positief tegenover 

staat, en een divers zorgaanbod beschikbaar wil stellen.    

 


