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Besluit Maatschappelijke 
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Behorende bij de Verordening 

Maatschappelijke Ondersteuning 

gemeente Utrechtse Heuvelrug 2015 



Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 

 

gelet op de artikelen 11, 19  en 20 van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2015; 

 

overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels te stellen ten aanzien van het Pgb,  financiële 

tegemoetkomingen en medezeggenschap, inspraak en privacy; 

 

besluit vast te stellen: 

 

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Utrechtse Heuvelrug 2016 
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Inleiding 
 

In de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015 is bepaald dat het college met 

betrekking tot een aantal zaken nadere regels kan stellen in het Besluit. Dit Besluit 

Maatschappelijke Ondersteuning 2016 omvat deze nadere regels, die vooral van financiële aard 

zijn. Naast dit Besluit is de verordening verder inhoudelijk uitgewerkt in de Beleidsregels 

Maatschappelijke Ondersteuning 2016.  

 

1. Algemene bepalingen 
 
1.1 Prijspeil 

Het prijspeil wordt enerzijds bepaald door gemeentelijke afspraken over de toe te passen 

indexering, bijvoorbeeld voor de vergoedingen voor vervoer en woningaanpassingen. Anderzijds 

zijn afspraken in de contracten met de leveranciers/aanbieders leidend zoals bij de hulp bij het 

huishouden en de hulpmiddelen. Daarnaast zijn er bedragen die in landelijke regelingen zijn 

vastgelegd en jaarlijks worden herzien. 

 

1.2 Maximale eigen bijdrage 

De maximale eigen bijdrage wordt bepaald conform het gestelde in het landelijke 

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. 

 

2. Algemene Regels voor Pgb 
 

Artikel 1: Hoogte Pgb 

 

1.1 De maximale hoogte van een Pgb is begrensd op de kostprijs van de in de betreffende situatie 

goedkoopst adequate door het college ingekochte maatwerkvoorziening in natura; 

1.2 Bij de maatwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden en begeleiding wordt met het 

toekennen van een Pgb onderscheid gemaakt tussen ondersteuning door gediplomeerde 

hulpverleners die werken volgens de wettelijke kwaliteitsstandaarden en hulpverleners die 

dat niet doen (zoals het sociale netwerk, werkstudenten, zzp’ers zonder diploma);  

1.3 Zorg ingekocht met een Pgb is gemiddeld genomen goedkoper dan zorg in natura omdat er 

minder overheadkosten hoeven te worden meegerekend; daarom bedraagt het Pgb in de 

regel een bepaald percentage van het laagste bedrag voor een voorziening in natura;  

1.4 De toe te kennen percentages voor een Pgb worden vermeld in de desbetreffende 

hoofdstukken van dit besluit. 

 

3. Hulp bij het Huishouden 
 

Artikel 2: Hoogte Pgb hulp bij het huishouden 
 

Pgb voor hulp bij het huishouden (tarieven 2016) 

 

Aantal uren Hoogte Pgb per jaar via niet erkende 

leverancier dan wel particulier 

Hoogte Pgb per jaar via erkende 

leverancier  

Per uur € 15,26  x het aantal uren € 18,31  x het aantal uren 
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Artikel 3: Eigen bijdrage hulp bij het huishouden 
 

3.1 Voor de berekening van de eigen bijdrage door het CAK voor hulp bij het huishouden in de 

vorm van een pgb wordt uitgegaan van bovengenoemde tarieven. 

3.2 Voor de berekening van de eigen bijdrage door het CAK voor hulp bij het huishouden in de 

vorm van zorg in natura wordt uitgegaan van het tarief conform de overeenkomsten met de 

betreffende leveranciers. In 2016 is het tarief € 21,87. 

3.3 De tarieven en de eigen bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd met het percentage van de 

OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling), conform de overeenkomsten 

met de aanbieders zorg in natura. 

3.4 De eigen bijdrage geldt voor de duur van de beschikking. 

 

4. Woonvoorzieningen 
 

Artikel 4: Hoogte Pgb voor woonvoorzieningen 
 

4.1 Een Pgb bij woonvoorzieningen wordt alleen toegekend voor losse woonvoorzieningen. 

Voor bouwkundige woonvoorzieningen wordt een financiële tegemoetkoming verstrekt. 

4.2 Het Pgb bedrag voor woonvoorzieningen dient in beginsel toereikend en vergelijkbaar te 

zijn met de kosten van de voorziening in natura. De bedragen zijn afgeleid van de bedragen 

die gelden voor de voorzieningen in natura bij de door de gemeente gecontracteerde 

aanbieder.  

4.3 Voor kortdurend gebruik (maximaal 6 maanden) zijn losse woonvoorzieningen te leen via 

de uitleenservice van zorgaanbieders of hulpmiddelenleveranciers. Losse 

woonvoorzieningen zijn in de regel voorliggend op bouwkundige woonvoorzieningen. 

4.4 Voor langdurig gebruik kunnen losse woonvoorzieningen zowel in bruikleen als in 

eigendom worden verstrekt. Relatief goedkope hulpmiddelen (tot maximaal € 250,- incl. 

Btw), waarvan de kosten van transport en reiniging voor herverstrekking niet opwegen 

tegen de kosten van een nieuw hulpmiddel, worden in eigendom verstrekt. 

 

Artikel 5: Financiële tegemoetkomingen voor woonvoorzieningen 
 

5.1 Een aanbouw wordt in principe alleen geplaatst als van tevoren vaststaat dat deze 

hergebruikt kan worden en verhuizen geen optie is.  

5.2 Bij eigen woningen gaat de voorkeur daarom uit naar het plaatsen van een losse 

herbruikbare woonunit;  

5.3 De financiële tegemoetkoming voor een dergelijke voorziening wordt vastgesteld als de 

tegenwaarde van de door de gemeente vastgestelde kostencalculatie verhoogd met leges.  

5.4 Als de kostenraming van de woonvoorziening het bedrag van € 10.000  te boven gaat geldt 

het verhuisprimaat. 

5.5 Als verhuizen geen optie is, geldt als maximum bedrag voor bouwkundige 

woonvoorzieningen het zgn. plafond dat voor vergoeding in aanmerking  komt, € 45.000,-  

(inclusief Btw en exclusief leges). De kosten boven dit bedrag worden niet door de gemeente 

vergoed. Voor het bedrag tot € 45.000 geldt hetzelfde als het gestelde onder 5.2. 

5.6 Het maximum bedrag dat wordt verstrekt bij het bezoekbaar maken van een woning 

bedraagt € 2.500,- en bij het logeerbaar maken € 4.000,- (bedragen incl. Btw). 
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5.7 Het bedrag dat voor verhuis- en herinrichtingskosten voor een eenpersoonshuishouden 

wordt vergoed bedraagt 60% van € 5.799,- (bedrag Regeling minimumbijdrage verhuis- en 

inrichtingskosten bij renovatie, volgens Burgerlijk wetboek) = € 3.480.- (incl. Btw). 

5.8 Het bedrag dat voor verhuis- en herinrichtingskosten voor een meerpersoonshuishouden 

wordt vergoed bedraagt 75% van € 5.799,- = € 4.350,- (incl. Btw). 

5.9 Voor tijdelijke huisvesting geldt als tegemoetkoming de maximale huurgrens van € 699,48 

(Regeling huurtoeslaggrenzen, wordt per 1 januari 2016 weer geïndexeerd) 

5.10 De hoogte van de financiële tegemoetkoming bij woningsanering voor het vervangen van 

 vloerbedekking bedraagt maximaal € 30,- (incl. Btw) per strekkende meter. 

5.11 Voor de in 5.8 genoemde woningsanering gelden de volgende afschrijvingstermijnen: 

a. is een artikel nieuwer dan 2 jaar: 100% vergoeding; 

b. is een artikel 2-4 jaar oud:    75% vergoeding; 

c. is een artikel 4-6 jaar oud:    50% vergoeding; 

d. is een artikel 6-8 jaar oud;    25% van de werkelijk gemaakte kosten; 

e. is een artikel 8 jaar of ouder:     geen vergoeding. 

5.12 Voor een aanpassing van woonwagen of woonboot geldt het volgende: als de technische 

levensduur nog minimaal 10 jaar is en er nog minimaal 5 jaar een legale lig- of standplaats 

voor bestaat binnen de gemeente gelden voor aanpassing van woonschepen en 

woonwagens dezelfde regels als voor woningaanpassingen. Indien hieraan niet wordt 

voldaan geldt een maximale vergoeding van € 10.000,- (incl. Btw).  

 

Artikel 6: Eigen bijdrage bij woonvoorzieningen 
 

6.1 De eigen bijdrage wordt voor maximaal negenendertig perioden opgelegd; 

6.2 Bij een voorziening van bouwkundige aard kan een eigen bijdrage worden opgelegd; de 

inning van de eigen bijdrage geschiedt per periode van vier weken en is conform het 

bepaalde in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015: 

a. als de voorziening wordt toegekend in de vorm van een financiële tegemoetkoming 

wordt de eigen bijdrage per periode berekend door het toegekende bedrag te delen door 

negenendertig; bij het verlaten van de woning wordt de eigen bijdrage beëindigd. 

b. voor trapliften die in bruikleen worden verstrekt wordt de eigen bijdrage per periode 

berekend door de laagste prijs van een traplift te delen door negenendertig; bij het 

verlaten van de woning wordt de eigen bijdrage beëindigd. De laagste prijs is € 2.000,00 

conform het contract met de leverancier. 

6.3 Voor woonvoorzieningen van niet bouwkundige aard wordt geen eigen bijdrage opgelegd. 

6.4 Voor woonvoorzieningen ten behoeve van kinderen wordt in tegenstelling tot de andere 

Wmo voorzieningen wel een eigen bijdrage opgelegd. 

 

5. Rolstoelen en vervoer 
 

Artikel 7: Hoogte Pgb voor rolstoelen 
 

7.1 Het Pgb voor een rolstoel wordt vastgesteld als tegenwaarde van de goedkoopst adequate 

voorziening in natura bij de door de gemeente gecontracteerde leverancier;  

7.2 Het Pgb-bedrag wordt verhoogd met een bedrag voor onderhoud en reparatie, gebaseerd op 

het bedrag dat de gemeente betaalt voor onderhoud en reparatie voor een dergelijke 

voorziening die in natura wordt verstrekt.  
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7.3 Als het om een tweedehands voorziening gaat, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met 

een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de zaak technisch is afgeschreven. 

 

Pgb voor rolstoelen 

Prijzen 2016 incl. aanpassingen Pgb-bedrag incl. 

Btw. 

Bedrag/maand voor onderhoud/  

reparatie incl. Btw. 

Rolstoel actief gebruik vast frame € 1.836,37 €28,13 

Rolstoel actief gebruik hoepel € 1.836,37 € 28,13 

Rolstoel permanent passief gebruik vast 

frame 

€ 3.374,64 €28,13  

Rolstoel permanent gebruik hoepel € 1.836,37 € 28,13 

Elektrische rolstoel binnen € 6.749,28  €45,00 

Elektrische rolstoel buiten € 7.874,17  €45,00 

 

Artikel 8: Financiële tegemoetkoming sportrolstoel 
 

8.1 De financiële tegemoetkoming voor een sportrolstoel bedraagt € 3.000,- (incl. Btw).  

8.2 De financiële tegemoetkoming voor een elektrische sportrolstoel bedraagt € 5.000,- (incl. 

Btw). 

 

Artikel 9: Pgb voor vervoersvoorzieningen 
 

9.1 Voor een aantal vervoersmiddelen voor mensen met een beperking kan een Pgb worden 

verstrekt  

 

Pgb voor vervoersvoorzieningen 

Prijzen 2016 incl. korting Pgb-bedrag incl. Btw. Bedrag/maand voor onderhoud/ 

reparatie incl. Btw. 

Scootmobiel tot 12 km/uur € 2.137,28 € 23,64 

Scootmobiel boven 12 km/uur € 2.643,47 € 23,64 

Driewielfiets volwassene € 1.813,91  €22,50 

Driewielfiets kind  ca 2 tot 5 jaar  €792,47  €22,50  

Driewielfiets kind ca 5 tot 9 jaar €1509,65 €22,50 

Driewielfiets kind ca 9 tot 15 jaar   €1611,58  €22,50 

Elektrische driewielfiets € 3.236,62 €39,37 

Duo fiets €  €3694,64  €25,70 

Handbike € 2.705,91 € 39,36 

 

Artikel 10: Eigen bijdrage voor vervoersvoorzieningen 

 
10.1 Voor een vervoersvoorziening die in bruikleen wordt verstrekt alsmede bij een 

persoonsgebonden budget bestemd voor het verkrijgen van een vervoersvoorziening 

wordt een eigen bijdrage opgelegd ter hoogte van maximaal € 1600,-  

10.2 De inning van de eigen bijdrage geschiedt gedurende 39 termijnen van vier 

weken.  

10.3 In afwijking van het gestelde in 10.1. en 10.2. wordt voor scootmobielen, die in bruikleen 

worden verstrekt, een eigen bijdrage opgelegd ter hoogte van het normbedrag voor 

onderhoud en reparatie voor een pgb. 
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10.4 De inning van de eigen bijdrage, zoals bedoeld in artikel 10.3 geschiedt per 4 weken 

gedurende het gebruikt van de scootmobiel.  

10.5 Voor  vervoersvoorzieningen voor kinderen tot 18 jaar en rolstoelen wordt conform de 

wet geen eigen bijdrage geïnd.  

 

Artikel 11: Financiële tegemoetkoming bij vervoersvoorzieningen 
 

11.1 De vergoeding voor (individuele) taxiritten is gebaseerd op jurisprudentie waarin wordt 

gesteld dat cliënt 1500 tot 2000 km moet kunnen reizen, waarbij in acht wordt genomen 

dat als cliënt met het reguliere OV of de Regiotaxi had kunnen reizen hij ook kosten had 

gemaakt.  

11.2 De vergoeding wordt verleend voor het gebruik van een:   

- (eigen) auto: een bedrag per kilometer gelijk aan 80% van het bedrag per kilometer 

zoals bepaald in artikel 2 van de geldende ‘Reisregeling Binnenland’; 

- taxi: een bedrag per kilometer gelijk aan 40% van het maximale bedrag per kilometer 

zoals bepaald in artikel 1 a onder lid 1 b van de geldende ‘Regeling maximumtarief en 

bekendmaking tarieven taxivervoer’;  

- rolstoeltaxi: een bedrag per kilometer gelijk aan 40% van het maximale bedrag per 

kilometer zoals bepaald in artikel 1 a onder lid 2 b van de geldende ‘Regeling 

maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer’; indien het slechts om 

incidenteel taxigebruik gaat is de Regiotaxi hier voorliggend. 

- Weekendvervoer voor een inwoner van de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt 

toegekend om eens per drie weken op bezoek te kunnen gaan naar familie of anderen 

elders in het land. Normen voor een kilometervergoeding zijn conform het 

bovenstaande. 

 

Maximale financiële tegemoetkoming (2000 km per jaar) 

 

Vervoermiddel Bedrag per kilometer (incl. 

Btw) 

Maximum per jaar (incl. Btw) 

(eigen) auto € 0,30/km €    600,- 

taxi € 0,84/km € 1.680,- 

rolstoeltaxi € 1,07/km € 2.140,- 

 

 

Artikel 12: Regiotaxi 

 

12.1 Inwoners die vanwege hun beperking geen gebruik kunnen maken van het openbaar 

vervoer kunnen in aanmerking komen voor een persoonsgebonden vervoerspas, zodat 

zij tegen een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van de Regiotaxi. Zij ontvangen 

daarvoor een kortingspas. 

12.2 Voor aanvragers zonder scootmobiel geldt deze vervoerspas voor een maximum van 

600 zones op jaarbasis. 

12.3 Voor aanvragers die in het bezit zijn van een scootmobiel, die verstrekt is op grond van 

de Wmo,  geldt deze vervoerspas voor een maximum van 300 zones op jaarbasis.  
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6. Maatwerk begeleiding 
 

Artikel 13: Pgb maatwerk begeleiding(individueel) 

 
Pgb tarieven (2016) 

 

13.1 Het tarief voor een Pgb voor maatwerk begeleiding is toereikend om effectieve en 

kwalitatief goede zorg in te kopen en bedraagt ten hoogste de kostprijs van de in de 

betreffende situatie goedkoopst adequate maatwerkvoorziening in natura. 

13.2 De hoogte van een Pgb voor maatwerk begeleiding is opgebouwd uit verschillende 

kostencomponenten zoals salaris, vervanging tijdens vakantie, verzekeringen en 

reiskosten. 

13.3 Het Pgb voor maatwerk begeleiding wordt vastgesteld als 100% van de tegenwaarde van 

de goedkoopst adequate voorziening in natura bij de door de gemeente gecontracteerde 

aanbieders, indien de begeleiding wordt ingekocht bij een professionele aanbieder op het 

gebied van zorg en welzijn die werkt volgens de kwaliteitseisen uit het zorg-in-natura 

contract. Hiervoor dient de cliënt een contract met een zorgaanbieder te overleggen; 

13.4 Indien maatwerk begeleiding wordt ingekocht bij hulpverleners die niet volgens de 

kwaliteitseisen uit het zorg-in-natura contract werken wordt het persoonsgebonden 

budget voor begeleiding vastgesteld als 80%  van de tegenwaarde van de goedkoopst 

adequate voorziening in natura bij de door de gemeente gecontracteerde aanbieders; 

13.5 De hoogte van een Pgb voor maatwerk begeleiding individueel door een niet daartoe 

opgeleid persoon (mantelzorger of ander persoon uit het sociale netwerk van de cliënt) 

wordt als volgt bepaald: 

a. het maximale uurtarief is € 20,34 (na indexering voor 2016 met %); 

b. het maximale aantal declarabele zorguren bedraagt 25 per week (of meer indien meer 

uren zijn toegekend, doch maximaal 36 uur), mits de mantelzorger of ander persoon 

uit het sociale netwerkgeen betaald dienstverband heeft of als zelfstandige 

werkzaam is; 

c. heeft de mantelzorger een betaald dienstverband of is de mantelzorger werkzaam als 

zelfstandige, dan worden de werkzame (contractuele) uren afgetrokken van de 

maximaal te declareren zorguren, waarbij het uitgangspunt is dat de werkzame uren 

plus de mantelzorguren het maximum van 36 niet mogen overschrijden; dit ter 

voorkoming van overbelasting bij de mantelzorger. 
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Overzicht Pgb’s per 1 januari 2016 

 

Pgb maatwerk begeleiding .  

 

Voorziening  

Via erkende 

aanbieder die aan 

kwaliteitseisen uit 

ZIN-contract voldoet 

Via aanbieder die 

niet aan 

kwaliteitseisen uit 

ZIN-contract voldoet 

Maatwerk Begeleiding regulier 

 

€ 44,26/uur € 35,41/uur 

Maatwerk Begeleiding 

gespecialiseerd 

€ 70,42/uur € 56,34/uur 

Maatwerk Begeleiding reguliere 

dagbesteding) zonder vervoer  

€ 33,20/uur € 26,56/uur 

Maatwerk Begeleiding 

gespecialiseerde (zwaar) 

dagbesteding 

zonder vervoer (1 begeleider op 

3 personen) 

€ 49,29/dagdeel € 39,44/dagdeel 

Kortdurend verblijf 

(logeeropvang gericht op het 

ontlasten van mantelzorgers/ 

sociaal netwerk waarbij sprake 

is van permanent toezicht) 

€ 30,18 per etmaal 

(zonder maatwerk 

begeleiding) 

€ 24,14 per etmaal 

(zonder maatwerk 

begeleiding) 

Vervoer basis € 7,55 per 

aanwezigheidsdag 

€ 7,55 per 

aanwezigheidsdag 

Vervoer rolstoel € 20,12 per 

aanwezigheidsdag 

€ 20,12 per 

aanwezigheidsdag 

 

Artikel 14: Eigen bijdrage maatwerk begeleiding 
 

14.1 Voor de berekening van de eigen bijdrage door het CAK voor maatwerk begeleiding 

wordt uitgegaan van het tarief conform de overeenkomsten met de leveranciers hulp bij 

het huishouden (dus niet de tarieven voor maatwerk begeleiding). In 2016 is dat tarief, 

dus de maximale eigen bijdrage voor maatwerk begeleiding, € 21,87. 

14.2 De tarieven en de eigen bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd met het percentage van 

de CPI (2006 = 100), conform de overeenkomsten met de aanbieders zorg in natura. 

14.3 De eigen bijdrage geldt voor de duur van de beschikking. 

14.4 Conform de wet wordt voor de begeleiding van kinderen tot 18 jaar geen eigen bijdrage 

geïnd. 

  

12 Medezeggenschap en inspraak 
 

Artikel 15: Betrekken inwoners en cliënten bij beleid 

 
15.1 Conform artikel 19, lid 2, van de verordening is een regeling getroffen voor 

medezeggenschap van inwoners over voorgenomen besluiten die voor de gebruikers van 

belang zijn ten aanzien van alle voorzieningen. Er zijn twee  medezeggenschapsorganen: 

a. De Wmo Raad, een officieel adviesorgaan van het college; 
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b. De Meedenkgroep, een informeel adviesorgaan. 

15.2 Conform artikel 19, lid 2, van de verordening wordt er een regeling getroffen voor 

medezeggenschap van cliënten over voorgenomen besluiten die voor hen van belang zijn 

ten aanzien van maatwerkvoorzieningen. Er wordt hiertoe een cliëntenraad ingesteld. 

 

16 Privacy 
 

Artikel 16: Privacy in het sociale domein 

 
16.1 Voor uitvoering van de taken die onder de Wmo vallen geldt het Privacy Protocol Sociaal 

Domein Utrecht Zuidoost aanvullend op de landelijke wet- en regelgeving aangaande 

privacy. 

16.2 Voor consulenten van de Sociale Dorpsteams geldt bovendien de bij het Privacy Protocol 

behorende werkinstructie. 

 

17 Tegemoetkoming meerkosten 
 

Artikel 17: Regeling tegemoetkoming meerkosten 

 
Het college heeft een regeling vastgesteld die onderdeel wordt van het gemeentelijke 

minimabeleid en daarom in dit besluit niet nader wordt uitgewerkt.  

 

18 Slotbepalingen 
 

Artikel 18: Indexering 
Alle bedragen in dit besluit kunnen, in geval van indexering, snel en gemakkelijk worden 

aangepast. De beslissingsbevoegdheid van dit besluit is een taak van het college. 

 

Artikel 19: Inwerkingtreding 
 

Dit besluit treedt in werking op 4 oktober 2016 

 

Artikel 20: Intrekking 
 

Per 4 oktober 2016 wordt ingetrokken het “Besluit maatschappelijke ondersteuning Utrechtse 

Heuvelrug 2015”. 

 

Artikel 21: Citeertitel 
 

Dit besluit wordt aangehaald als “Aangepast besluit maatschappelijke ondersteuning Utrechtse 

Heuvelrug 2016”. 


