
Persoonsgebonden budgetplan Wmo Kortdurend verblijf 
Het volledig ingevulde en ondertekende budgetplan dient u in te leveren bij uw Sociaal wijkteam 
 

1. Mijn persoonsgegevens 
 
Burgerservicenummer  : 

Naam en voorletters  : 

Geboortedatum   : 

Adres    : 

Postcode/woonplaats  : 

Correspondentieadres  : 

Postcode/woonplaats  : 

Telefoonnummer  : 

Mobiel nummer   : 

 

2. Huidige beschikking (indien van toepassing) 
 
Ingangsdatum huidige beschikking: 

Einddatum huidige beschikking: 

 
3. Gewenste beschikking 
 

Gewenste ingangsdatum: 

Gewenste einddatum: 

 
4. Mijn ondersteuningsbehoefte 
 
Motivatie voor aanvraag Kortdurend verblijf in de vorm van een PGB: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Aanvraag van mijn PGB 
 

Kortdurend verblijf     

Naam instantie (gemiddeld) aantal 

etmalen per week* 

(gemiddeld) aantal 

dagdelen dagbesteding 

per etmaal* 

Kosten per jaar 

1)    

2)    

3)    

4)    

Totaal     

 

* Voor PGB Kortdurend verblijf gelden de volgende maximum tarieven voor 2016 (volgens de 
vergoedingenlijst Besluit Maatschappelijke ondersteuning 2015, te vinden op www.lelystad.nl | Leven | 
Zorg en welzijn | Wmo: volwassenen | Persoonsgebonden budget (pgb)). De genoemde bedragen 
worden jaarlijks geïndexeerd: 

Kortdurend verblijf zonder dagbesteding €45,54 

Kortdurend verblijf met één dagdeel dagbesteding €68,31 

Kortdurend verblijf met twee dagdelen dagbesteding €91,08 

  

http://www.lelystad.nl/
http://www.lelystad.nl/Leven
http://www.lelystad.nl/zorg
http://www.lelystad.nl/wmo
http://www.lelystad.nl/smartinstant4.net?id=104383


6. Advies hoofdaannemer  

LET OP: dit onderdeel moet ingevuld worden door de hoofdaannemer Dagbesteding en/of 
Ondersteuning thuis (uw Sociaal wijkteam kan aangeven welke partij dit is). 
 

Hoofdaannemer Dagbesteding en/of Ondersteuning thuis     
eens met aangevraagd PGB 
afwijkend advies, in te vullen door de hoofdaannemer, namelijk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor akkoord door hoofdaannemer 
 
Naam: 
 
Datum:         
 
Plaats:  
 
Handtekening:     Stempel:   
 
 
 
 
 
 

  



7. Ondertekening 
       
Voor akkoord door cliënt   (Wettelijk) Vertegenwoordiger (indien van toepassing) 

        

Naam:      Naam: 
 
Datum:       Datum: 
 
Plaats:       Plaats: 
  
Handtekening:     Handtekening: 
 
 
 
 
 
Voor akkoord Sociaal wijkteam 
 
Naam: 
 
Datum:         
 
Plaats:  
 
Handtekening: 

 

 

8. Nadere toelichting (indien nodig/gewenst)             
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  



Algemene toelichting Persoonsgebonden budgetplan Wmo 
 
U wilt bij de gemeente Lelystad een PGB aanvragen waarmee u zelf uw ondersteuning kunt inkopen. 
Als onderdeel van die aanvraag moet u een volledig ingevuld en ondertekend Persoonsgebonden 
budgetplan Wmo  meesturen. Met dit plan laat u zien waarom u een PGB aanvraagt en welke 
ondersteuning u daarmee wilt inkopen. 
Als u een PGB wilt aanvragen voor Kortdurend verblijf dan moet u het ingevulde Persoonsgebonden 
budgetplan bespreken met de hoofdaannemer. Het Sociaal wijkteam in uw buurt informeert u hierover. 
De hoogte van uw PGB wordt bepaald op basis van dit Persoonsgebonden budgetplan. Als uw 
omstandigheden veranderen, moet u contact opnemen met het Sociaal wijkteam in uw buurt.  
 
Voor Kortdurend verblijf zijn in het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Lelystad de volgende 
bepalingen opgenomen: 
 

1. Kortdurend verblijf omvat logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per 
week, voor inwoners met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of 
beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, ter ontlasting van de 
mantelzorger. 

2. De voorziening wordt in beginsel de vorm van een PGB verleend, tenzij de aanvrager anders 
verzoekt.  

3. Indien er tevens een maatwerkvoorziening wordt verstrekt in de vorm van dagbesteding is dit 
maximaal 2 dagdelen per etmaal waarbij ondersteuning thuis is uitgesloten. 

 

Toelichting per onderdeel van het Persoonsgebonden budgetplan 

Algemeen 
Als u te weinig ruimte heeft voor uw antwoorden dan kunt u een bijlage gebruiken. Om zoekraken te 
voorkomen, moet u op die bijlage uw Burgerservicenummer en naam vermelden. 
 
1. mijn persoonlijke gegevens 
Als in uw gezin ook iemand anders Wmo ondersteuning nodig heeft, beoordeelt het Sociaal wijkteam 
uw ondersteuningsbehoefte tegen de achtergrond van uw gezinssituatie. 
 
2. huidige beschikking 
U kunt hier aangeven of u al een beschikking heeft voor Kortdurend verblijf. 
 
3. gewenste beschikking 
Hier kunt u aangeven voor welke periode u een PGB wilt aanvragen. 
 
4. mijn ondersteuningsbehoefte 
U geeft uw motivatie aan, daarbij beschrijft u zo concreet mogelijk welke ondersteuning u wilt gaan 
inkopen.  
 
5. aanvraag van mijn PGB 
Bij deze vraag geeft u de namen op van de personen en/of organisaties die u denkt te gaan 
contracteren. U geeft per hulpverlener aan hoeveel uur ondersteuning u denkt nodig te hebben. 
Tevens geeft u aan of het gaat om een professionele of informele hulpverlener gaat. 
Ook berekent u in de tabel het door u gevraagde jaarbudget, let daarbij op de maximale uurtarieven 
die gelden voor Kortdurend verblijf (deze staat onder de tabel en in de toelichting). Jaarlijks worden de 
tarieven geïndexeerd. 
 
6. advies hoofdaannemer 
Dit onderdeel moet worden ingevuld door de hoofdaannemer die al bij u betrokken is of is geweest 
voor Dagbesteding en/of Ondersteuning thuis. Bij het Sociaal wijkteam kunt u navragen om welke 
partij het gaat. U hoeft hier zelf niets in te vullen. De hoofdaannemer dient dit onderdeel  voor akkoord 
te ondertekenen. De hoofdaannemer bekijkt welke ondersteuning in vergelijkbare situaties gangbaar 
is.   
 
  



7 ondertekening 
Wij adviseren u het plan te ondertekenen ná het adviesgesprek met de hoofdaannemer. U vult de 
datum en plaats in en ondertekent het plan. 
Bij het inleveren van het Persoonsgebonden budgetplan dient ook het Sociaal wijkteam te tekenen 
voor akkoord. 
 
Uw aanvraag voor een PGB kan alleen in behandeling worden genomen als het Persoonsgebonden 
budgetplan volledig is ingevuld en ondertekend.  
Indien geen overeenstemming wordt bereikt, kan het second opinion proces gestart worden. U kunt dit 
vermelden bij de toelichting (onder punt 8 op het PGB plan) en hierna het second opinion formulier 
gebruiken. 
 
Meer informatie 
U vindt meer informatie op de website van de gemeente Lelystad. U kunt ook contact opnemen met 
het Sociaal wijkteam in uw buurt. 
 


