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Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning  
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn; 

gelet op de artikelen 5, 9 10 en 13 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 

2015; 

en artikel 3 van de Verordening jeugdhulp gemeente Uithoorn 2015; 

besluit vast te stellen het Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning Uithoorn januari 2017.  

 

Artikel 1. Bijdrage HHT 

1. Voor de HHT Diensten Thuis is de cliënt een bijdrage in de kosten verschuldigd. 

2. De bijdrage voor HHT Diensten Thuis bedraagt € 5,00 per uur. 

3. Het maximaal in te kopen aantal uren HHT Diensten Thuis per cliënt bedraagt per 4 weken 

gemiddeld 2 uur per week. 

 

Artikel 2. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning 

1. De hoogte van de bijdrage in de kosten bedraagt nooit meer dan de werkelijke prijs van de 

verleende ondersteuning. Bij hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, groepsbegeleiding 

en kortdurend verblijf is de werkelijke prijs de prijs per eenheid maal het aantal door de cliënt 

afgenomen uren, dagdelen of etmalen. De bij de berekening van de eigen bijdrage voor zorg in 

natura en een persoonsgebonden budget (pgb) door een professionele ondersteuner 

gehanteerde prijzen bij hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, groepsbegeleiding en 

kortdurend verblijf zijn: 

 

Tabel 1 

Wmo-maatwerkvoorziening Prijs periode  

1 t/m 13  

Eenheid 

Hulp bij het huishouden niveau 1 € 22,20 uur 

Hulp bij het huishouden niveau 2 € 24,00 uur 

Individuele begeleiding (alle categorieën) € 26,10 uur 

Groepsbegeleiding (dagbesteding) (alle 

categorieën) 

€ 21,35 dagdeel 

Kortdurend verblijf € 22,66 etmaal 

 

2. Indien de maatwerkvoorziening bestaat uit een hulpmiddel dat de gemeente huurt van een 

leverancier, dan betaalt de cliënt een eigen bijdrage zolang men het hulpmiddel in bruikleen 

heeft. De bij de berekening van de eigen bijdrage gehanteerde prijzen bij de door de gemeente 

gehuurde hulpmiddelen per maand zijn: 

 

Tabel 2 

Soort voorziening Huurprijs 

Beenhakker  

Huurprijs  

Meyra  

Scootmobiel € 63,98 € 70,00 

Driewielfiets volwassenen € 42,65 € 48,65 

Driewielfiets kinderen € 37,32 € 46,39 

Douche-toiletstoel € 14,93 € 18,74 

Douche-toiletstoel in hoogte verstelbaar € 77,84 € 99,41 

Tillift actief € 91,29 € 62,51 

Overig: rolstoelfiets, handbike, 

hulpaandrijvingen, badlift, autostoel, 

draaiplateau, douchebrancard 

Geoffreerde 

prijs  

Geoffreerde  

prijs 
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3. Indien de maatwerkvoorziening bestaat uit een hulpmiddel van maximaal € 500 dat door de 

gemeente is gekocht, zoals een douchekruk, toiletverhoger of badplank, betaalt de cliënt de 

maximale periodebijdrage per vier weken totdat de totale kostprijs is voldaan. De kostprijs is het 

door de uitvoerder gefactureerde bedrag.  

4. Bij woningaanpassingen (zowel in huur- als koopwoning) betaalt de cliënt de maximale 

periodebijdrage totdat de kostprijs is voldaan. De kostprijs is het door de uitvoerder 

gefactureerde bedrag.  

5. Bij pgb’s uitgevoerd door een professional worden de volgende bedragen gebruikt bij de 

berekening van de eigen bijdrage: 

a. Hulp bij het huishouden niveau 1 en 2: het tarief per uur zoals vermeld in tabel 1 

vermenigvuldigd met aantal geïndiceerde uren; 

b. Begeleiding individueel: het tarief per uur zoals vermeld in tabel 1 vermenigvuldigd met 

aantal geïndiceerde dagdelen; 

c. Begeleiding groep (dagbesteding): het tarief per dagdeel zoals vermeld in tabel 1 

vermenigvuldigd met aantal geïndiceerde dagdelen; 

d. Kortdurend verblijf: het tarief per etmaal zoals vermeld in tabel 1 vermenigvuldigd met het 

aantal geïndiceerde dagdelen; 

e. Voorzieningen zoals vermeld onder lid 2:  het huurtarief per zorgperiode zoals vermeld in     

tabel 2;  

f. Voorzieningen zoals vermeld onder lid 3 en 4: het door de gecontracteerde aanbieder 

geoffreerde tarief. 

 

Artikel 3. Persoonsgebonden budget maatschappelijke ondersteuning 

1. De hoogte van een pgb voor een hulpmiddel is ten hoogste de kostprijs van de 

maatwerkvoorziening die de aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de 

maatwerkvoorziening in natura zou zijn verstrekt blijkens een offerte van een door de gemeente 

gecontracteerde aanbieder. 

2. De tarieven voor een pgb bij hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, groepsbegeleiding 

en kortdurend verblijf bedragen maximaal: 

 

Tabel 3 

  

Niet 

professionele 

ondersteuner 

Professionele 

ondersteuner Eenheid  

Hulp bij het huishouden 

   Niveau 1 € 16,65 € 22,20 uur 

Niveau 2 € 18,00 € 24,00 uur 

Individuele begeleiding       

Licht  € 28,80 € 38,40 uur 

Midden € 32,85 € 43,80 uur 

Zwaar € 45,00 € 60,00 uur 

Kortdurend verblijf € 17,00 € 22,66 etmaal 

Groepsbegeleiding       

Licht € 22,50 € 30,00 dagdeel 

Midden € 33,75 € 45,00 dagdeel 

Zwaar € 35,63 € 47,50 dagdeel 

Vervoer € 4,88 € 6,50 Per retourrit 

Vervoer met rolstoel € 13,73 € 18,30 Per retourrit 
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3. Een professionele ondersteuner moet beschikken over minimaal 2 van de 3 volgende criteria: 

o drie jaar aantoonbare en relevante ervaring;  

o een relevante opleiding; 

o bijzondere deskundigheden. 

4. Een niet professionele ondersteuner is iemand die niet voldoet aan de eisen voor een 

professionele ondersteuner.  

5. De pgb’s voor onderstaande voorzieningen worden bepaald op basis van maatwerk. Als richtlijn 

worden de volgende bedragen gehanteerd:  

a. gebruik eigen auto           € 966 per jaar  

b. gebruik bruikleenauto  (lease constructie)     € 262 per jaar  

c. gebruik eigen (rolstoel) personenbus       € 1.208 per jaar  

d. individuele taxikosten          € 3.924 per jaar  

e. individuele rolstoeltaxikosten        € 4.794 per jaar  

f. verhuiskosten alleenstaande         € 1.648 per jaar  

g. verhuiskosten 2 persoonshuishouden      € 2.194 per jaar  

h. verhuiskosten per inwonend kind       € 277 per jaar  

i. aanschaf en onderhoud van een sportvoorziening    € 3.655 per drie jaar  

6. Een pgb-houder is vrij in het inkopen van ondersteuning tegen een hoger tarief dan het 

gemeentelijke tarief bij een professionele ondersteuner zonder vrijwillige storting te doen.  

7. Beheer van het pgb is niet toegestaan door een professionele aanbieder die ook ondersteuning 

levert aan de pgb-houder. Uitgezonderd zijn familieleden in de eerste tot en met de derde graad.  

8. Er is geen vrij besteedbaar bedrag. 

 

Artikel 4. Persoonsgebonden budget Jeugdhulp 

1. De hoogte van een pgb voor een professionele ondersteuner bedraagt ten hoogste de 

kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in 

natura. 

2. De maximale tarieven voor een pgb jeugdhulp bedragen: 

 

Tabel 4 

Zorgcategorie Individuele voorziening Tarief 

geregistreerde 

professional  

Tarief 

sociaal 

netwerk  

Eenheid 

Begeleiding 

individueel 

Begeleiding individueel licht €     44,04 € 23,00 Uur 

Begeleiding individueel midden €     47,17 € 23,00 Uur 

Begeleiding individueel zwaar €     70,28 € 23,00 Uur 

Begeleiding 

groep 

Dagactiviteit licht €     42,87 € 23,00 Uur 

Dagactiviteit midden €     53,91 € 23,00 Uur 

Dagactiviteit zwaar €     78,00 € 23,00 Uur 

Vervoer*  Eigen vervoer Nvt €   0,19  Km 

Taxi €   1,96 Nvt  Km 

Rolstoeltaxi €   2,50 Nvt  Km 

Persoonlijke 

verzorging 

Persoonlijke verzorging €     40,86 € 23,00 Uur 

Kortdurend 

verblijf  

Kortdurend verblijf (logeren) €    200,00 € 61,12 Etmaal 

Generalistische 

basis GGZ 

Kort  €    389,00 Nvt  Traject 

Middel €    663,00 Nvt  Traject 

Intensief € 1.039,00 Nvt  Traject 

Chronisch €    959,00 Nvt  Traject 
* het aantal kilometers berekenen via routeplanner ANWB (kortste route)  
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3. De zwaarte van de ondersteuning wordt als volgt bepaald: 

a. Licht: de cliënt (of ouder) kan aangeven waar ondersteuning nodig is, Ondersteuning door 

een professional in de vorm van advies of instructie is toereikend. Het gaat om dagelijks 

voorkomende handelingen of situaties. 

b. Midden: de cliënt (of ouder) kan signaleren wanneer ondersteuning nodig is, maar heeft 

moeite met het formuleren van de hulpvraag, De ondersteuning gaat verder dan advies en 

instructie, de professional helpt bij de oplossing. Het gaat om handelingen of situaties die 

niet vanzelfsprekend zijn voor de cliënt (of ouder). 

c. Zwaar: de cliënt (of ouder) kan zelf niet om ondersteuning vragen of is daartoe niet in alle 

omstandigheden in staat. Het kan noodzakelijk zijn dat de professional tijdelijk handelingen 

overneemt. Het betreffen ernstige problemen en/of complexe taken. 

4. Een professionele ondersteuner voldoet aan het kwaliteitskader jeugd. Dit blijkt uit het 

overleggen van: 

a. een registratie bij het SKJ (Stichting Kwaliteitszorg Jeugd), of; 

b. een vooraanmelding bij het SKJ, of; 

c. een inschrijving in het BIG, of;  

d. een onderbouwing waarom de inzet van een niet geregistreerde professionele 

ondersteuner verantwoord is, conform het afwegingskader voor een verantwoorde 

werktoedeling op basis van het Kwaliteitskader Jeugd. 

5. Ondersteuning kan niet worden geboden door iemand vanuit het sociaal netwerk als die, 

conform het afwegingskader voor een verantwoorde werktoedeling op basis van het 

Kwaliteitskader Jeugd, geboden moet worden door een geregistreerde professional. 

6. Een ondersteuner uit het sociaal netwerk  

a. Heeft de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. Dit blijkt eruit dat de 

ondersteuner beschikt over de benodigde competenties, kennis en vaardigheden 

voor de zorgvraag.  

b. Werkt conform het door de jeugdige / ouders en gemeente opgestelde plan. 

c. Beschikt over een VOG (behalve als de aanbieder een ouder is, zoals bedoeld in de 

jeugdwet). 

d. Is verplicht bij (een vermoeden van) Huiselijk Geweld en Kindermishandeling contact 

op te nemen met Veilig Thuis voor advies of het doen van een melding en maakt 

hierbij bij voorkeur gebruikt van de Meldcode Huiselijk geweld.  

e. Meldt calamiteiten direct aan de gemeente. 

7. Een pgb-houder is vrij in het inkopen van ondersteuning tegen een hoger tarief dan het 

gemeentelijke tarief bij een professionele ondersteuner zonder vrijwillige storting te doen.  

8. Beheer van het pgb is niet toegestaan door een professionele aanbieder die ook 

ondersteuning levert aan de pgb-houder. Uitgezonderd zijn familieleden in de eerste tot en 

met de derde graad. 

9. Er is geen vrij besteedbaar bedrag.  

 

Artikel 5. Overgangsrecht  

Aanvragen die zijn ingediend voor 1 januari 2017 worden afgehandeld krachtens het Financieel 

besluit maatschappelijke ondersteuning Uithoorn oktober 2016.  

 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.  

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 

Uithoorn januari 2017  

 


