Bijeenkomst regiodagen:
PGB 2.0 Waar staan we nu?

September / Oktober

Beste deelnemers aan de PGB .20 workshop
op de regiodag Breda,
Vandaag hebben we u meegenomen in de stand van zaken van PGB 2.0. We hebben kort teruggeblikt op de
regiodagen van het voorjaar. In deze regiodagen hebben we de release- en trancheplanning met u doorgenomen en
een ledenbrief aangekondigd waarin we u zouden vragen in welke tranche u gemeente zou willen aansluiten.
Het goede nieuws is dat PGB 2.0 volop in ontwikkeling is en veelbelovend is. Echter het feit is ook dat de
releaseplanning onvoldoende hard is en dat daarmee de tranches op dit moment minder goed vulbaar zijn. De
ledenbrief zoals in het voorjaar aangekondigd komt er dus niet. Wel komt er een algemene ledenbrief om aan te
kondigen dat PGB 2.0 er gaat komen en u op te roepen zich, in meer algemene zin, alvast te gaan voorbereiden.
Want het feit is dat PGB 2.0 er, ook voor gemeenten, gaat komen. Het is wijs om u alvast te gaan voorbereiden. Om
te kijken wanneer het project in uw projectenagenda past en wat de impact van invoering op uw organisatie is.
Daarom hebben we vandaag met u een concept-projectplan doorgelopen. We hopen dat u hiermee gevoel krijgt wat
de introductie van PGB 2.0 projectmatig en structureel voor u betekent. We hebben afgesproken dit conceptprojectplan vandaag met u te delen. Dat doen we bij dezen. Nu ligt het nog vers in het geheugen.
Daarnaast hebben we aangekondigd dat er een centrale digitale plaats komt waar alle gemeentelijke informatie
omtrent PGB 2.0 wordt ontsloten (waarschijnlijk bij VNG R). Wanneer deze plaats gereed is, zullen we u hiervan op
de hoogte stellen.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben aarzel dan niet om contact op te nemen. Dit kan
via accountmanagers.realisatie@vng.nl.
Mocht u zich willen melden als voorloper voor de februari tranche dan kan dit ook! Heel graag zelfs. Heeft u interesse
als voorloper dan kunt u mij mailen: hester.heringa@vng.nl.
Dank voor u aanwezigheid en tot spoedig,
MvG.,
Hester Heringa en collega’s!
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