
Bijlage 1: Financieel besluit 2017 

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

gelet op de verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Woudenberg 2015 

gelet op de Nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Woudenberg 2016 

gelet op de verordening Jeugdhulp gemeente Woudenberg 2015 

gelet op  Nadere regels Jeugdhulp gemeente Woudenberg 2016  

 

BESLUIT: 

 

het volgende financiële besluit vast te stellen: 

 

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2017 

 

 

1. Hulp bij het huishouden 

 

Vaststelling PGB voor overgangscliënten   

Het persoonsgebonden budget ten aanzien van hulp in de huishouding is als volgt 

vastgesteld: 

- Er wordt een bruto bedrag per uur beschikbaar gesteld van € 16,75 welk bedrag 

75 % is van het bedrag zoals de kosten van hulp bij de huishouding in natura 

bedragen daar waar het alleen schoonmaakwerkzaamheden betreft. 

 

- Er wordt een bruto bedrag per uur beschikbaar gesteld van € 18,65 welk bedrag 

75 % is van het bedrag zoals de kosten van hulp bij de huishouding in natura 

bedragen daar waar het schoonmaakwerkzaamheden met lichte ondersteuning in 

de huishouding betreft. 

 

Vaststelling PGB voor nieuwe en geherïndiceerde cliënten 

Het persoonsgebonden budget ten aanzien van hulp in de huishouding is voor deze 

categorieën als volgt vastgesteld: 

 

Invulling Dienstverlening HH1 HH2 

Door professionals in dienst 

van een instelling (90%) 

20,10 22,38 

Door professionals 

werkzaam als zelfstandige 

(75%) 

16,75 18,65 

Door niet professionals 

(50%) 

11,17 12,44 

 

 

2. Tegemoetkoming meerkosten 

 

Verhuiskosten 

De maximale vergoeding voor verhuiskosten op declaratiebasis bedraagt € 3.427,00.  

 

Huurderving  

Huurderving op basis van de werkelijke kosten, gedurende maximaal 6 maanden, met 

een maximum van 100% van de maximale huur, waarbij Huurtoeslag wordt verstrekt. 

 

Saneren van de woning 

Voor vervanging vloerbedekking en raambedekking (alles niet ouder dan 7 jaar) bedraagt 

de vergoeding maximaal  (inclusief arbeid, noodzakelijke materialen en BTW): 



a. Vinyl (PVC) vloerbedekking (rolstoelgeschikt) per strekkende meter van 4 meter breed 

€ 72,50 
b. Gordijnen per m2 raamoppervlak *) € 22,00  

*) naar eigen keuze kan worden gekozen voor rolgordijnen of lamellen. 

 

Tijdelijke huisvesting 

Een tegemoetkoming kan worden verstrekt als er sprake is van dubbele huur  bij een 

verhuizing in combinatie met een woningaanpassing. Om medisch objectiveerbare 

redenen kan een aanvrager de nieuwe woning nog niet betrekken totdat de 

aanpassingswerkzaamheden zijn afgerond. 

 

Een bijdrage kan worden verstrekt gedurende maximaal 6 maanden 

a. Maximaal € 693 per maand bij zelfstandige woonruimte. 

 

b. Maximaal € 346 per maand bij niet-zelfstandige woonruimte. 

 

 

Sportvoorzieningen 

Sportvoorzieningen worden uitsluitend verstrekt als meerkostenregeling en bedraagt 

maximaal € 3.392,00, welk bedrag bedoeld is als tegemoetkoming in aanschaf 

(maximaal  

€ 2.707,00) en onderhoud (€ 685,00) van een sportrolstoel of vergelijkbare voorziening 

voor een periode van ten minste 3 jaar 

 

(Bruikleen)autobudget/kilometervergoeding  

Op basis van UWV 2000 km á € 0,34 worden volgende bedragen gehanteerd: 

 

75% voor 4-12 jarigen: € 512 per jaar 

100% voor 12 jaar en ouder: € 683 per jaar 

75% voor echtparen indien beide geïndiceerd: € 1024 

50% voor bewoners van WLZ instellingen: € 341 

 

Op deze bedragen kan een korting worden toegepast op grond van verblijf in WLZ 

instelling, een samenvallende vervoersbehoefte, een beperkte vervoersbehoefte of 

andere aanwezige vervoersvoorzieningen. 

 

3. Woonvoorzieningen 

 

Persoonsgebonden budget 

De hoogte van het persoonsgebonden budget voor een losse woonvoorziening is gelijk 

aan de door het college goedgekeurde offerte, eventueel verhoogd met 

instandhoudingkosten bedoeld voor reparatie en onderhoud van de desbetreffende 

voorziening. 

 

Indien de gemeente een onderhoudscontract met een voorkeursleverancier heeft 

afgesloten voor de  levering van onderhoud en reparatie gelden de prijzen uit het 

desbetreffende onderhoudscontract - exclusies eventueel bedongen korting - als 

uitgangpunt.  

 

Natura verstrekking 

Indien een voorziening in bruikleen wordt verstrekt zal betaling rechtstreeks met de 

desbetreffende leverancier worden verrekend.  

 



De kosten voor een bouwkundige of woontechnische woonvoorzieningen worden 

uitbetaald op basis van trekkingsrecht tot maximaal 100% van de goedgekeurde 

offertekosten.  

Indien de geschatte aanpaskosten het bedrag van € 6.807,00 passeert dienen minimaal 

drie offertes (gesplitst in kosten van volumes/onderdelen, gebruikte materialen en 

arbeid) te worden aangevraagd. Daarbij gelden voor bouwkundige of woontechnische 

voorzieningen de volgende maxima: 

 € 949,00 in een woonwagen die binnen 5 jaar is afgeschreven of waarvan de 

standplaats binnen 5 jaar wordt opgeheven. 

 € 949,00 in een woonschip dat binnen 5 jaar is afgeschreven of waarvan binnen 5 

jaar de ligplaats weg moet. 

 € 6.807,00 voor het bezoekbaar maken van een woning. 

 

Onderhoud en reparatie van woonvoorzieningen 

De vergoeding bedraagt 100% van de werkelijke kosten en wordt uitsluitend verstrekt 

voor de onderstaande voorzieningen voor zover binnen deze regeling verstrekt en (nog) 

noodzakelijk geacht: 

- alle vormen van hef- en trapliften  

- patiententilliften 

- mechanisme voor een hoog / laag verstelbaar keukenblok 

- elektromechanische openings - en sluitingsmechanisme van deuren 

- intercom met elektrische slotplaat 

- onderspoeling- en föhninrichting 

 

Indien de gemeente een onderhoudscontract met een voorkeursleverancier heeft 

afgesloten voor de  levering van onderhoud en reparatie gelden de prijzen uit het 

desbetreffende onderhoudscontract - exclusief eventueel bedongen korting - als 

uitgangpunt.  

 

Meerwaarde bij verkoop  

Indien een woonvoorziening tot meerwaarde van de woning heeft geleid, en deze 

aangepaste woning wordt binnen 6 jaar verkocht dan geldt onderstaand terugstort 

schema: 

a. voor het eerste jaar 100 % van de meerwaarde; 

b. voor het tweede jaar 80 % van de meerwaarde; 

c. voor het derde jaar 70 % van de meerwaarde; 

d. voor het vierde jaar 60 % van de meerwaarde; 

e. voor het vijfde jaar 40% van de meerwaarde; 

f. voor het zesde jaar 20 % van de meerwaarde 

 

4. Vervoer 

 

Berekening pgb voor vervoer 

Voor gebruik van taxi en rolstoeltaxi zijn normbedragen op jaarbasis vastgesteld. Op de 

norm wordt een korting toegepast op grond van verblijf in een WLZ-instelling, een 

samenvallende vervoersbehoefte, een beperkte vervoersbehoefte of andere aanwezige 

vervoersvoorzieningen.  

 

100% voor 12-jarigen en ouder  

Individueel taxivervoer (2000 km x € 1,72) per jaar € 3.483,00.  

Individueel rolstoeltaxivervoer (2000 km x € 1,97) per jaar € 4.001,00.  

 

75% voor 4 tot 12-jarigen 

Individueel taxivervoer per jaar € 2.613,00. 



Individueel rolstoeltaxivervoer per jaar € 3.001,00. 

  

75% p.p. voor echtparen die beiden zijn geïndiceerd  

Individueel taxivervoer per jaar € 5.226,00. 

Individueel rolstoeltaxivervoer per jaar € 6.002,00. 

 

25% aanvullend op collectief vervoer  

Individueel taxivervoer per jaar € 871,00. 

Individueel rolstoeltaxivervoer per jaar € 1.000,00. 

 

50% voor bewoners van WLZ-instellingen  

Individueel taxivervoer per jaar € 1.742,00. 

Individueel rolstoeltaxivervoer per jaar € 2.001,00. 

 

Aanpassing van de eigen auto  

De afschrijvingstermijn van de voorziening is ten minste zeven jaar, behoudens 

overzetbare voorzieningen wordt deze voorziening daarom slechts toegekend indien de 

aan te passen auto niet ouder is dan drie jaar. De kosten van de noodzakelijke 

aanpassingen worden gebaseerd op de goedkoopst aanpasbare auto, de opties m.b.t. de 

uitrusting van de auto (zoals automatische transmissie, stuurbekrachtiging, airco, etc.) 

zijn van de vergoeding uitgesloten. 

 

5. Rolstoelen 

 

PGB 

De hoogte van het persoonsgebonden budget voor aanschaf van een rolstoel is gelijk aan 

de kostprijs van de goedkoopst compenserende rolstoel, zoals deze door de gemeente 

kan worden aangeschaft bij de gecontracteerde aanbieder, zonodig verhoogd met kosten 

van individuele aanpassingen en een bedrag voor instandhoudingskosten per jaar zolang 

de technische levensduur van de voorziening niet is verstreken en de kosten niet vallen 

onder garantiebepalingen van de leverancier. Het PGB  wordt uitbetaald op basis van 

trekkingsrecht.  

 

Naturaverstrekking 

Indien een voorziening in bruikleen wordt verstrekt, zal betaling rechtstreeks met de 

desbetreffende leverancier worden verrekend. 

 

6. Maximum PGB tarieven  Beschermd Wonen 

Bij de pgb’s Beschermd Wonen wordt onderscheid gemaakt naar het standaard tarief en 

het verlaagd tarief. Het standaard tarief is bedoeld voor toepassing conform artikel 22 

‘PGB Beschermd Wonen’ als genoemd in de Nadere Regels 2016. Het verlaagde tarief kan 

nog worden gebruikt voor cliënten met een overgangsrechtsituatie of in geval van het 

toepassen van de hardheidsclausule. Het verlaagde tarief kan in dat geval ook ingezet 

worden voor de inzet door ondersteuners die bij een professionele instelling werken en  

ondersteuners die werkzaam zijn als zelfstandig werkend ondernemer en ambulante 
begeleiding bieden.  

Conform artikel 22 van de  Nadere regels WMO 2016 kwalificeert ondersteuning door 

personen uit het sociaal netwerk, zoals wonen bij ouders of wettelijke 
vertegenwoordigers, zich niet voor een PGB Beschermd wonen. 

Producten en tarieven 2017 

 



 
 

7. Maximum PGB-tarieven voor WMO 

 

De PGB-tarieven zijn berekend op basis van 90%, 75% en 50% van de tarieven voor de 

ingekochte Zorg In Natura (ZIN). Het 90% tarief is voor ondersteuning door niet-

gecontracteerde professionele instellingen, het 75%-tarief voor niet-gecontracteerde 

zelfstandige professionals e het 50%-tarief voor niet-professionals. 

 
 

WMO (maximale PGB-tarieven 2017) PGB 90% PGB 75% PGB 50% eenheid 

01001 - HH1 in natura  €       19,10   €       15,90   €      10,60  uur 

01002 - HH2 in natura  €       23,00   €       19,20   €      12,80  uur 

02A03 - Begeleiding, praktische ondersteuning  €       38,00   €       32,00   €      22,00  uur 

02A05 - Specialistische Begeleiding  €       67,00   €       56,00   €      37,00  uur 

03A03 - Ondersteuning bij Algemene dagelijkse levensverrichtingen  €       38,00   €       32,00   €      22,00  uur 

04A04 - Respijtverblijf voor volwassenen  €       46,00   €       38,00   €      25,00  etmaal 

07A03 - Groepsactiviteit dagcentrum Basis Volwassenen  €       37,00   €       31,00   €      20,00  dagdeel 

07A04 - Groepsactiviteit dagcentrum Plus Volwassenen  €       46,00   €       38,00   €      25,00  dagdeel 

07A12 - Groepsactiviteit dagcentrum Basis Ouderen  €       27,00   €       22,00   €      15,00  dagdeel 

07A13 - Groepsactiviteit dagcentrum Plus Ouderen  €       46,00   €       38,00   €      25,00  dagdeel 

07A51 - Begeleiding op de werkvloer  €       46,00   €       38,00   €      25,00  uur 

02B03 - Begeleiding op afstand van dagactiviteiten  €       38,00   €       32,00   €      22,00  uur 

02C03 - Begeleide (groeps)activiteit in organisatie/bedrijf  €       34,00   €       28,00   €      19,00  dagdeel 

08A03 - Vervoer WMO zonder rolstoel < 15km  €         6,00   €         5,00   €        3,40  etmaal 

Beschermd Wonen (maximale PGB-tarieven 2017)

PGB17

standaard

PGB17

verlaagd eenheid

15A25 - ZZP 1GGZ-C zonder dagactiviteiten 38,00€       29,00€       etmaal

15A26 - ZZP 1GGZ-C met dagactiviteiten 62,00€       47,00€       etmaal

15A29 - ZZP 2GGZ-C zonder dagactiviteiten 67,00€       50,00€       etmaal

15A30 - ZZP 2GGZ-C met dagactiviteiten 91,00€       68,00€       etmaal

15A33 - ZZP 3GGZ-C zonder dagactiviteiten 75,00€       56,00€       etmaal

15A34 - ZZP 3GGZ-C met dagactiviteiten 98,00€       74,00€       etmaal

15A37 - ZZP 4GGZ-C zonder dagactiviteiten 94,00€       71,00€       etmaal

15A38 - ZZP 4GGZ-C met dagactiviteiten 118,00€     89,00€       etmaal

15A41 - ZZP 5GGZ-C zonder dagactiviteiten 102,00€     77,00€       etmaal

15A42 - ZZP 5GGZ-C met dagactiviteiten 126,00€     95,00€       etmaal

15A45 - ZZP 6GGZ-C zonder dagactiviteiten 140,00€     105,00€     etmaal

15A46 - ZZP 6GGZ-C met dagactiviteiten 164,00€     123,00€     etmaal

15TOE - w ooninitiatieventoeslag BW 11,00€       11,00€       etmaal

Beschermd Wonen (maximale PGB-tarieven 2017) PGB 90% PGB 75% PGB 50% eenheid

15TOE - w ooninitiatieventoeslag BW 10,00€       8,40€         etmaal

15X03 - Begeleiding, praktische ondersteuning BW 38,00€       32,00€       uur

15X05 - Begeleiding, Specialistisch BW 67,00€       56,00€       uur

15X51 - Begeleiding w erkvloer, volw assene BW 46,00€       38,00€       uur

15X52 - Dagactiviteit basis volw assene BW 36,60€       30,50€       dagdeel

15X61 - Vervoer dagbesteding BW 4,50€         3,80€         etmaal



08B03 - Vervoer WMO zonder rolstoel >= 15km  €       12,10   €       10,10   €        6,70  etmaal 

08A04 - Vervoer WMO met rolstoel < 15km  €       17,40   €       14,50   €        9,70  etmaal 

08B04 - Vervoer WMO  met rolstoel >=15km  €       34,80   €       29,00   €      19,30  etmaal 

 

8. Maximum PGB-tarieven voor jeugdzorg 
 

De PGB-tarieven zijn berekend op basis van 90%, 75% en 50% van de tarieven voor de 

ingekochte Zorg In Natura (ZIN). Het 90% tarief is voor ondersteuning door niet-

gecontracteerde professionele instellingen, het 75%-tarief voor niet-gecontracteerde 

zelfstandige professionals en het 50%-tarief voor niet-professionals. 
 

 
 

 

 
 

Voor Generalistische en Specialistische JGGZ krijgen cliënten eerst een generieke 

toewijzing (bijvoorbeeld via Wijkteam of huisarts). De ZIN-tarieven (Zorg In Natura) van 

die specifieke behandeling zijn gebaseerd op 84% van de NZA-tarieven 2017. Indien PGB 

90%, respectievelijk PGB 75% van toepassing is, dan wordt maximaal 90% x 84%, 

respectievelijk 75% x 84% van de NZA-tarieven 2017 (oorspronkelijke tarievenlijst, 

vastgesteld door NZA op 29 juni 2016) als PGB toegekend. 
 
Voor Dyslexie worden de maximale tarieven als volgt: 

Jeugdzorg (maximale PGB-tarieven 2017) PGB 90% PGB 75% PGB 50% eenheid

40A04 - Ondersteuning bij Algemene dagelijkse levensverrichtingen 38,00€         32,00€         22,00€        uur

41A03 - Dagbehandeling VG Kind Midden 68,00€         57,00€         dagdeel

42A01 - Vervoer Jeugd< 15 km (retour) 15,00€         13,00€         9,00€         etmaal

42A03 - Vervoer Jeugd >= 15 km (retour) 31,00€         26,00€         17,00€        etmaal

44A09 - Kortdurend verblijf - logeren etmaal

44B09 - Logeren Thuis (in dagdelen) 12,00€         10,00€         7,00€         dagdeel

44E09 - Logeren Thuis (in etmalen) 49,00€         41,00€         27,00€        etmaal

44A27 - Logeren Buiten (T)huis (in dagdelen) 20,00€         17,00€         11,00€        dagdeel

44E27 - Logeren Buiten (T)huis (in etmalen) 83,00€         69,00€         46,00€        etmaal

44A28 - Logeren Uithuis (in dagdelen) 33,00€         28,00€         19,00€        dagdeel

44E28 - Logeren Uithuis (in etmalen) 134,00€        112,00€        74,00€        etmaal

45A05 - Ondersteuning bij gedrag (incl. begeleiding individueel) 67,00€         56,00€         uur

45A48 - Begeleiding individueel Jeugd 38,00€         32,00€         22,00€        uur

45A49 - Dagactiviteit Basis Jeugd 32,00€         27,00€         dagdeel

45A51 - Behandeling individueel (PPG/Opvoedingsondersteuning) 91,00€         76,00€         uur

45A53 - Behandeling (jLVG/gedragswetenschapper /diagnostiek) 91,00€         76,00€         uur

45A54 - Dagactiviteit Plus Jeugd 56,00€         47,00€         dagdeel

45A55 - Naschoolse dagbehandeling JLVG 105,00€        87,00€         dagdeel

45A56 - MDFT (in minuten) 91,00€         76,00€         uur

45B56 - Behandeling IOG (j)lvg 82,00€         68,00€         uur

45A65 - Behandeling paramedisch 48,00€         40,00€         uur

45X05 - Module: ondersteuning bij gedrag (excl. begeleiding individueel) 29,00€         24,00€         uur

Jeugdzorg GGZ en Dyslexie (generieke toewijzing)

PGB17

tarief 90%

PGB17

tarief 75%

PGB17

tarief 50% eenheid

51000 - Toewijzing Generalistische basis-ggz ja ja nvt DBC

52000 - Toewijzing Specialistische ggz ja ja nvt DBC

54000 - Toewijzing Dyslexie ja ja nvt DBC



 
 

 

 

 

9. Hardheidsclausule Woontoeslag voor wonen met een PGB ZZP-C, ZZP LVG 

of ZZP VG 

 

Indien een zorgaanbieder door het niet meer toekennen van de woontoeslag voor PGB’s 

BW geen continuïteit van zorg kan bieden, kan de gemeente op basis van een 

onderbouwde aanvraag tot eenmalige compensatie overgaan. De gemeente kan de pgb-

zorgaanbieder tegemoet komen voor 50% van het maximaal toe te kennen bedrag aan 

woontoeslag (€4.000,- per cliënt).  

 

 

10.  Hardheidsclausule 

 

Indien een PGB wordt aangevraagd voor een functiecode waarvoor geen tarief is 

vastgesteld heeft het college de bevoegdheid alsnog een tarief vast te stellen. 
 

Jeugdzorg Dyslexie (generieke toewijzing, maximale tarieven)

PGB17

tarief 90%

PGB17

tarief 75% eenheid

54508 - Dyslexie - Diagnostiek - 0 tm 99 minuten 129,00€         107,00€         stuks

54509 - Dyslexie - Diagnostiek -  100 tm 199 minuten 200,00€         167,00€         stuks

54510 - Dyslexie - Diagnostiek - 200 tm 399 minuten 399,00€         332,00€         stuks

54511 - Dyslexie - Diagnostiek - 400 tm 799 minuten 755,00€         629,00€         stuks

54512 - Dyslexie - Diagnostiek - vanaf 800 minuten 1.297,00€       1.081,00€       stuks

54535 - Dyslexie - Overige kindertijd - 250 tm 799 minuten 843,00€         703,00€         stuks

54536 - Dyslexie - Overige kindertijd - 800 tm 1799 minuten 1.732,00€       1.443,00€       stuks

54537 - Dyslexie - Overige kindertijd - 1800 tm 2999 minuten 3.025,00€       2.521,00€       stuks


