BUDGETPLAN

HORST A/D MAAS

Persoonsgebonden budget Wmo / Jeugd

U wilt bij de gemeente een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen waarmee u zelf uw zorg /
ondersteuning / voorziening kunt inkopen. Hiervoor moet u een volledig ingevuld budgetplan
meesturen.
U laat de gemeente met uw budgetplan zien dat u al hebt nagedacht over de manier waarop u het budget wilt
gaan besteden. U kunt zo ook zelf alvast nadenken over hoe u het budget wilt gaan besteden.

1.

Mijn persoonsgegevens

Achternaam aanvrager:
Geboortedatum:

-

-

Burgerservicenummer (BSN):

2.

Gezinssituatie

Ontvangt een ander gezinslid al een persoonsgebonden budget?
☐ Ja

3.

☐ Nee

Dit zijn de zorgverleners bij wie ik zorg wil gaan inkopen

Geef de namen op van de personen en/of organisaties die u denkt te gaan contracteren.
Naam

Plaats

Nr. Kamer van Koophandel
of BSN

Sociaal netwerk*

a.

☐

b.

☐

c.

☐

d.

☐

e.

☐

f.

☐

*Zorg uit het sociaal netwerk is zorg die u krijgt van een of meer mensen uit uw eigen sociale omgeving. Deze mensen
geven de zorg niet omdat ze in de zorg werken, maar omdat ze u kennen, bijvoorbeeld een familielid, buurtgenoot, vriend.
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4.Dit is de zorg die ik wil gaan inkopen
(kruis aan welke zorg u wilt inkopen)

□
□
□
□
□
□

Begeleiding in het dagelijks leven
Huishoudelijke hulp
Dagbesteding of logeeropvang
Verblijf
Pleegzorg
Anders, nl ………………………………………………………………………………..

5.Reden om te kiezen voor een pgb
Ik kies voor een pgb en niet voor zorg in natura (dit is zorg van een aanbieder die een contract met de
gemeente heeft) omdat…

6.Welke doelen / zorgvragen wilt u bereiken en hoe gaat u dit doen?
Beschrijf dit zo duidelijk mogelijk.
Doel / zorgvraag

Activiteiten waarmee ik aan dit doel ga werken

Hoeveel tijd
nodig

7.Wie heeft de regie over uw budget?
(denk hierbij aan: kwaliteit van de zorg in de gaten houden, rekeningen betalen en de administratie
doen)
☐Ik heb zelf de regie over mijn budget (u bent zelf budgethouder)
☐Ik doe dit niet zelf, mijn vertegenwoordiger is:
- Formele vertegenwoordiger: naam: ………………………….functie: …………………………..
- Informele vertegenwoordiger (iemand uit uw sociaal netwerk): naam: ………………………….
NB: De kwaliteit van de zorg bepaalt u samen met de consulent.
2

8.Dit is het bedrag dat ik per zorgverlener wil gaan besteden
Geef per zorgverlener aan hoeveel geld u aan die zorgverlener denkt te gaan geven.
Naam

Uurtarief

a.

Uren per week

Kosten per maand**

Kosten per jaar

€

€

€

b.

€

€

€

c.

€

€

€

d.

€

€

€

e.

€

€

€

f.

€

€

€

Totaal €

aantal uur per week x 52 weken x uurtarief
**Kosten per maand

=
12 maanden

Voorbeeld
Er is 2 uur individuele begeleiding geïndiceerd per week voor een tarief van €50,00 per uur.
2 x 52 weken x €50,00

= € 433,33

De kosten per maand bedragen dan:
12 maanden

Datum:
Handtekening:
Plaats:
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Algemene toelichting
U wilt bij de gemeente Horst aan de Maas een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen waarmee u zelf uw zorg /
ondersteuning / voorziening kunt inkopen. Als onderdeel van die aanvraag moet u een volledig ingevuld budgetplan
meesturen. Zonder het budgetplan krijgt u geen pgb.
U laat de gemeente met uw budgetplan zien dat u al hebt nagedacht over de manier waarop u het budget wilt gaan besteden.
U kunt zo ook zelf alvast nadenken over hoe u het budget wilt gaan besteden.
U stuurt het budgetplan op naar de gemeente Horst aan de Maas. Zet de naam van de gebiedsteammedewerker waarmee u
gesproken heeft ook op de envelop. Heeft de gemeente vragen over uw plan? Dan neemt de gemeente contact met u op. Het
budgetplan is een plan dat gaandeweg kan veranderen. Als er veranderingen zijn, moet u contact opnemen met de gemeente
of u laat een familielid of begeleider dit voor u doen. Samen met u bekijkt de gemeente dan wat er in het plan of de uitvoering
daarvan moet wijzigen.
Toelichting budgetplan
1. Mijn persoonsgegevens
Wij hebben uw persoonlijke gegevens nodig om te bepalen dat uw budgetplan bij uw leefzorgplan hoort. Als u te weinig ruimte
heeft voor uw antwoorden, dan kunt u een bijlage meesturen. Zet op een bijlage altijd uw naam en uw BSN-nummer.
2. Gezinssituatie
Heeft in uw gezin nog iemand een pgb nodig? Dan neemt de gemeente de zorg in uw gezin mee bij de beoordeling van uw
aanvraag.
3. Dit zijn de zorgverleners bij wie ik zorg wil gaan inkopen
Hier geeft u aan bij welke personen en/of organisaties u zorg wilt gaan inkopen.
4. Dit is de zorg die ik wil gaan inkopen
Hier geeft u aan om welke ondersteuning het gaat.
5. Reden om te kiezen voor een pgb
Het is voor belangrijk om goed te weten waarom u kiest voor een pgb en niet voor Zorg in Natura (ZIN). U krijgt bijvoorbeeld
extra taken als u kiest voor een pgb.
6. Welke doelen / zorgvragen wilt u bereiken en hoe wilt u dit gaan doen?
Beschrijf wat uw hulpvragen zijn en wat u wilt bereiken met de ondersteuning. Welke activiteiten heeft u nodig om uw doelen
te halen? Schrijf deze activiteiten zo duidelijk mogelijk op. Zo hebben we een goed beeld van welke hulp u precies nodig heeft
en hoeveel tijd ervoor nodig is (minuten of uren per keer).
7. Wie heeft de regie over uw budget?
Bij een pgb horen administratieve taken en verantwoordelijkheden. Zo bent u verantwoordelijk voor het budget dat de SVB
voor u klaarzet, moet u de administratie bijhouden en moet u rekeningen goedkeuren. Bedenk vooraf goed of u dit zelf kunt of
dat iemand anders dit beter voor u kan doen.
8. Dit is het bedrag dat ik per zorgverlener wil gaan besteden
Hier geeft u per zorgverlener aan hoeveel geld u aan die zorgverlener denkt te gaan besteden. Bij het uurtarief
vult u het basistarief in dat u wilt gaan betalen, zonder rekening te houden met avond-, nacht- of weekendtoeslagen. Voor
zorg die u krijgt van iemand uit uw sociaal netwerk rekent de gemeente het wettelijk minimumuurloon.
Meer informatie
U vindt meer informatie op de website van de gemeente Horst aan de Maas (www.horstaandemaas.nl). U kunt ook bellen op
maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.00 uur: (077) 477 9777 (lokaal tarief).
Andere hulpmiddelen vindt u op de website van Per Saldo (www.pgb.nl). Op maandag tot en met donderdag kunt u tussen
10.00 en 17.00 uur bellen naar de Per Saldo advieslijn: (0900) 742 4857 (20 cent per minuut). Leden kunnen bellen via de
speciale Per Saldo-ledenlijn (lokaal tarief).
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