RIS.3322
BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EMMEN 2008-2

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen;
gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2008, zoals
vastgesteld door de raad bij besluit van 26 juni 2008;
stellen vast:
het Besluit maatschappelijke ondersteuning Emmen 2008 -2

Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1

Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Wet: Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
b. Besluit: Besluit Maatschappelijke Ondersteuning van 2 oktober 2006, houdende regels
met betrekking tot de uitkeringen ten behoeve van beleid op het terrein van openbare
geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en
verslavingsbeleid, de stimuleringsuitkeringen, de eigen bijdrage en de financiële
tegemoetkomingen op het terrein van maatschappelijke ondersteuning en wijziging
van andere besluiten;
c. Verordening: Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2008;
d. Awb: Algemene wet bestuursrecht;
e. persoonsgebonden budget: een geldbedrag waarmee de persoon met beperkingen één
of meer aan hem of haar te verlenen voorzieningen kan verwerven en waarop de in de
Verordening en het Besluit maatschappelijke ondersteuning Emmen te stellen regels
van toepassing zijn;
f. budgethouder: een persoon met beperkingen aan wie ingevolge de Verordening een
persoonsgebonden budget is verleend en die aan het college desgevraagd
verantwoording is verschuldigd over de besteding van het budget;
g. financiële tegemoetkoming: een tegemoetkoming in de kosten van een voorziening
waarvan de hoogte kan worden afgestemd op het inkomen van de persoon met
beperkingen;
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2. Alle begrippen die in dit besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven
hebben dezelfde betekenis als in de wet, het besluit, de Awb en de Verordening.

Hoofdstuk 3. Hulp bij het huishouden

Artikel 3.1

De hoogte van het persoonsgebonden budget

De hoogte van het gewogen gemiddelde uurtarief zoals bedoeld in artikel 3.5 van de
Verordening bedraagt € 14,57 voor HH1 en € 21,03 voor HH2.

Hoofdstuk 4. Woonvoorzieningen
Artikel 4.1

De hoogte van het persoonsgebonden budget

1. Gelet op het bepaalde in artikel 4.4 van de Verordening is het persoonsgebonden budget
voor woonvoorzieningen en de eventueel daarmee samenhangende kosten van onderhoud,
verzekering, keuring en reparatie, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel, gelijk
aan de tegenwaarde van het bedrag dat de gemeente heeft bedongen, of zou hebben
bedongen indien zij de woonvoorziening zelf zou hebben ingekocht. Voor wat betreft de
inkoopprijzen van de meest voorkomende woonvoorzieningen wordt verwezen naar
bijlage 1.
2. De hoogte van het persoonsgebonden budget voor de kosten van vloerbedekking en
gordijnstof in verband met het saneren van de woning wordt vastgesteld op maximaal de
prijzen zoals die zijn vermeld in de Nibudprijzengids, te verminderen met:
a.
0% indien het te vervangen artikel jonger is dan twee jaar;
b.
25% indien het te vervangen artikel tussen de twee en vier jaar oud is;
c.
50% indien het te vervangen artikel tussen de vier en zes jaar oud is;
d.
75% indien het te vervangen artikel tussen de zes en acht jaar oud is.
Artikel 4.2

De hoogte van de financiële tegemoetkoming

1. Gelet op het bepaalde in artikel 4.5 van de Verordening wordt de hoogte van de financiële
tegemoetkoming voor woonvoorzieningen en de daarmee eventueel samenhangende
kosten van onderhoud, verzekering, keuring en reparatie, behoudens het bepaalde in lid 2
van dit artikel, bepaald aan de hand van door de persoon met beperkingen opgevraagde
vergelijkbare offertes, waarbij de prijs van de leverancier die de goedkoopst adequate
voorziening kan leveren doorslaggevend is.
2. De hoogte van de financiële tegemoetkoming die wordt verstrekt voor verhuis- en
inrichtingskosten bedraagt € 2.500,--.
Artikel 4.3

Het primaat van de losse woonunit
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Met de in artikel 4.7 lid 3 van de Verordening genoemde aanzienlijke verbouwing wordt een
verbouwing bedoeld waarvan de kosten tenminste worden geraamd op € 25.000,--.

Artikel 4.4

Het verwerven van grond

Gelet op het bepaalde in artikel 4.11 van de Verordening is het maximale aantal m2 grond dat
kan worden verworven met een financiële tegemoetkoming beperkt. Dit wordt uitgewerkt in
bijlage 2 van dit besluit.

Hoofdstuk 5. Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel

Artikel 5.1

De hoogte van het persoonsgebonden budget

Gelet op het bepaalde in artikel 5.4 van de Verordening is het persoonsgebonden budget voor
vervoersvoorzieningen en de eventueel daarmee samenhangende kosten van onderhoud,
verzekering, keuring en reparatie gelijk aan de tegenwaarde van het bedrag dat de gemeente
heeft bedongen, of zou hebben bedongen indien zij de vervoersvoorziening zelf zou hebben
ingekocht. Voor wat betreft de inkoopprijzen van de meest voorkomende
vervoersvoorzieningen wordt verwezen naar bijlage 1.
Artikel 5.2

De hoogte van de financiële tegemoetkoming

Gelet op het bepaalde in artikel 5.6 bedraagt de hoogte van de financiële tegemoetkomingen
zoals bedoeld in artikel 5.2 lid 1 onder b, c en f :
a. een rolstoeltaxi
€ 4.084,-- per jaar;
b een eigen auto of vervoer door derden
€ 1.032,48 per jaar;
c. een bruikleenauto/buitenwagen met verbrandingsmotor
€ 683,32 per jaar.

Hoofdstuk 6. Verplaatsingen in en rond de woning en bij sport

Artikel 6.1

De hoogte van het persoongebonden budget

Gelet op het bepaalde in artikel 6.4 van de Verordening is de hoogte van het
persoonsgebonden budget voor de voorzieningen zoals genoemd in artikel 6.2 lid 1 onder a, b
en c van de Verordening gelijk aan de tegenwaarde van het bedrag dat de gemeente heeft
bedongen of zou hebben bedongen indien zij deze voorziening zelf zou hebben ingekocht.
Voor wat betreft de inkoopprijzen van de meest voorkomende rolstoel/sportvoorzieningen
wordt verwezen naar bijlage 1.

Hoofdstuk 7. Het verkrijgen van voorzieningen en het motiveren van besluiten
Artikel 7.1

Advies
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Gelet op het bepaalde in artikel 7.1 van de Verordening wordt de medische advisering in
voorkomende gevallen uitgevoerd door het CIZ.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 8.1

Citeerartikel en inwerkingtreding

1. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente
Emmen 2008-2.
2. Het besluit treedt in werking op 1 november 2008.
3. De hoogte van de financiële tegemoetkoming die wordt verstrekt voor verhuis- en
inrichtingskosten en die op of na 1 november 2008 wordt uitbetaald bedraagt € 2.500,--.
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Toelichting
Algemeen
In dit besluit zijn alle bedragen die op basis van de Verordening moeten worden vastgesteld
bij elkaar gebracht. De hoofdstukken in dit besluit corresponderen met de hoofdstukken in de
Verordening. Er waren geen bepalingen noodzakelijk die betrekking hebben op hoofdstuk 2
van de Verordening, reden waarom dit besluit geen hoofdstuk 2 kent.
Het voordeel van het opnemen van alle bedragen in dit besluit is dat bij wijziging van de
bedragen (bijvoorbeeld omdat er aan de hand van de prijsindex een bijstelling van bedragen
plaatsvindt) slechts dit besluit behoeft te worden gewijzigd. Hiervoor is een collegebesluit
nodig. Dit gaat aanzienlijk sneller dat wijziging van de Verordening door de raad.
Artikelsgewijs
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen
Het uitgangspunt is dat de begrippen corresponderen met de in de wet, de Awb, het besluit en
de Verordening omschreven begrippen. Voor zover dat voor de goede leesbaarheid van dit
besluit nodig is, zijn enkele begrippen nogmaals omschreven. Overigens wordt verwezen naar
de wet, de Awb, het besluit en de Verordening.

Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden

Artikel 3.1 De hoogte van het persoonsgebonden budget
Het gewogen gemiddelde uurtarief van de door Emmen ingekochte HH1 en HH2 is als volgt
berekend:
HH1:
Vermenigvuldig het uurtarief van elk van de 5 zorgaanbieders HH1 met het aantal ingekochte
klokuren HH1. Tel de uitkomsten bij elkaar op. Het resultaat is € 3.393.833,81. Deel dit
totaalbedrag door het totaal aantal ingekochte klokuren van 232.933. Het gewogen
gemiddelde tarief bedraagt € 14,57 per uur.

HH2:
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Vermenigvuldig het uurtarief van elk van de 6 zorgaanbieders HH1 met het aantal ingekochte
klokuren HH2. Tel de uitkomsten bij elkaar op. Het resultaat is € 13.596.084,27. Deel dit
totaalbedrag door het totaal aantal ingekochte klokuren van 646.509. Het gewogen
gemiddelde tarief bedraagt € 21,03 per uur.
Zie verder de bijgevoegde berekening in bijlage 3.

Hoofdstuk 4. Woonvoorzieningen

Artikel 4.1. De hoogte van het persoonsgebonden budget
Behoeft geen nadere toelichting.
Artikel 4.2 De hoogte van de financiële tegemoetkoming
Voor wat betreft de hoogte van de financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en
inrichting is van belang dat in essentie een tegemoetkoming wordt verstrekt in de kosten van
gordijnen, vloerbedekking en verhuizen. De hoogte van het bedrag is overgenomen uit de
WVG. Laatstelijk (Raadsbesluit 21-12-2004) is de tegemoetkoming vastgesteld op € 1.500,-met ingang van 1 januari 2005. Na indexering volgens het prijsindexcijfer van de
gezinsconsumptie (CPI alle huishoudens) over 2005, 2006 en 2007 is het bedrag per
1 januari 2007 vastgesteld op € 1.576,42. Het voorstel is om de hoogte van het bedrag per 1
juli 2008 vast te stellen op € 2.500,--. Dit bedrag komt overeen met de kosten waarvoor een
verhuizing en inrichting gemiddeld genomen in Emmen kan worden gerealiseerd.
Artikel 4.3

Het primaat van de losse woonunit

Behoeft geen nadere toelichting.
Artikel 4.5

Het verwerven van grond

Behoeft geen nadere toelichting

Hoofdstuk 5. Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel
Artikel 5.1

De hoogte van het persoonsgebonden budget

Dit artikel verwijst naar de in de bijlage opgenomen inkoopprijzen. Voor zover die prijzen
niet bekend zijn dient bij de vaste leverancier offerte te worden gevraagd.
Artikel 5.2

De hoogte van de financiële tegemoetkoming

In dit artikel worden de bedragen genoemd die gelden indien de aanvrager geen gebruik kan
maken van het beschikbare collectieve vervoer en daarom is aangewezen op individueel
vervoer per rolstoeltaxi, per eigen auto/vervoer door derden of op vervoer met een
bruikleenauto/buitenwagen met verbrandingsmotor.

BMO Emmen 2008-2

Pagina 6 van 13

De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor de rolstoeltaxi is bepaald door 2000 te
verrijden kilometers per jaar (uitspraak Centrale Raad van Beroep en artikel 5.5 Verordening)
te vermenigvuldigen met de kilometerprijs van de goedkoopst adequate
rolstoeltaxivoorziening in Emmen (basistarief € 6,64 + aantal km x € 1.91), hetgeen
neerkomt op € 4.000,-- per jaar.
Na indexering kan het bedrag per 1 januari 2008 worden vastgesteld op € 4.084,--.
De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor vervoer per eigen auto/door derden en
voor vervoer met een bruikleenauto/buitenwagen zijn per 1 januari 2008 vastgesteld op
respectievelijk € 1.032,48 en € 683,32. Deze bedragen zijn voortgekomen uit de AAW.
Behoeft geen nadere toelichting

Hoofdstuk 6. Verplaatsingen in en rond de woning en bij sport
Artikel 6.1

De hoogte van het persoonsgebonden budget

Dit artikel verwijst naar de in de bijlage opgenomen inkoopprijzen. Voor zover die prijzen
niet bekend zijn wordt bij de vaste leverancier offerte gevraagd.

Hoofdstuk7. Het verkrijgen van voorzieningen en het motiveren van besluiten
Artikel 7.1

Advies

Over het algemeen wordt het CIZ ingeschakeld bij indicatiestelling van complexe aanvragen.
Bij complexe aanvragen kan worden gedacht aan aanvragen waarbij uit de door aanvrager
geschetste lichamelijke, verstandelijke en geestelijke omstandigheden niet zonneklaar kan
worden afgeleid of de aanvrager niet of onvoldoende zelfredzaam is, en zo ja in welke mate
het gestelde gebrek moet worden gecompenseerd met een voorziening.
Het betreft bijvoorbeeld aanvragen waarbij sprake is van:
• moeilijk te objectiveren aandoeningen;
• ergonomische beperkingen;
• (meervoudige) medische/psychische problematiek;
• een progressief ziektebeeld.
Bij behandeling van complexe aanvragen is, anders dan bij indicatie van bijvoorbeeld een
collectief vervoerspas, meer dan een beperkte medische of ergonomische kennis benodigd.
Verder wordt het CIZ ingeschakeld ingeval een bezwaarschrift is ingediend tegen een besluit, waarbij het
bezwaar zich onder andere richt op de indicatiestelling. Voor zover de indicatiestelling met betrekking tot
het primaire besluit door de gemeente is afgewikkeld, kan zonder meer een herindicatie worden gevraagd
bij het CIZ. Voor zover de indicatiestelling met betrekking tot het primaire besluit al door het CIZ was
afgedaan, dient er in bezwaar op te worden gelet dat de indicatiesteller van het CIZ die was betrokken bij
het advies dat ten grondslag lag aan het bestreden besluit, niet nogmaals in overwegende mate is
betrokken bij de totstandkoming van het nieuw advies van het CIZ.
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Hoofdstuk 8. Slotbepalingen
Artikel 8.1

Citeerartikel en inwerkingtreding

Behoeft geen nadere toelichting

Aldus besloten in de vergadering van het college d.d. ………………………..

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,

de burgemeester

A. Mewe

C. Bijl

BMO Emmen 2008-2

Pagina 8 van 13

Bijlage 1
Normbedragen hulpmiddelen
Voorziening
Scootmobiel beperkt geveerd
Scootmobiel standaard vering
Scootmobiel geveerd
Haro kortdurend gebruik
Haro actief vouwframe
Haro actief vastframe
Haro algemeen gebruik
Duwwandelwagen langdurig gebruik
Elro binnen
Elro binnen en buiten
Douche-/toiletstoel standaard
Douche-/toiletstoel verrijdbaar
Powerpack
Handbike
Driewielfiets
Driewielligfiets
Tandem
Tillift

Bedrag
€ 1.430,57
€ 1.840,02
€ 2.479,98
€ 325,54
€ 820,93
€ 1.125,24
€ 902,82
€ 1.313,93
€ 3.076,47
€ 3.849,49
€ 101,10
€ 633,90
€ 1.384,06
€ 1.658,04
€ 1.106,03
€ 1.112,10
€ 970,56
€ 1.720,72

Normbedragen service- en onderhoud
Soort hulpmiddel
Scootmobiel beperkt geveerd
Scootmobiel standaard geveerd
Scootmobiel geveerd
Haro kortdurend gebruik
Haro actief vouwframe
Haro actief vastframe
Haro algemeen gebruik
Duwwandelwagen langdurig gebruik
Elro binnen
Elro binnen en buiten
Douche-/toiletstoel standaard
Douche-/toiletstoel verrijdbaar
Powerpack
Handbike
Driewielfiets
Driewielligfiets
Tandem
Tillift

Bedrag per jaar inclusief WA-verzekering
€ 211,30
€ 257,81
€ 317,45
€ 68,75
€ 90,99
€ 107,17
€ 107,17
€ 151,65
€ 437,76
€ 437,76
€ 29,32
€ 82,90
Afhankelijk v/d bruto catalogusprijs
Afhankelijk v/d bruto catalogusprijs
Afhankelijk v/d bruto catalogusprijs
Afhankelijk v/d bruto catalogusprijs
Afhankelijk v/d bruto catalogusprijs
Afhankelijk v/d bruto catalogusprijs

Berekening:
Prijzen zijn door leverancier aangereikt in 2005 tijdens de aanbesteding Wvg-hulpmiddelen. Over de
jaren 2005 en 2006 is een indexcijfer van samen 4,6% gehanteerd. Vervolgens is de prijs per 1 januari
2008 verhoogd met 1,1 procent. Deze prijzen zijn van toepassing tot en met de categorie: ‘douche/toiletstoel verrijdbaar’ en zijn inclusief een WA-verzekering (indien van toepassing op het hulpmiddel)
en BTW.
Voor de overige hulpmiddelen hanteert de leverancier een onderhoudsprijs van 3,8% over de bruto
catalogusprijs.

BMO Emmen 2008-2

Pagina 9 van 13

Normbedragen liften
Liften
Rechte trap
Rechte trap met onder of boven
bocht 90°
Rechte trap met 2 bochten
90°/90°
Rechte trap met één bocht 90°
over bordes
Trap met één bocht 180° en
één bocht 90° over bordes
Trap met 2 bordessen, 2
bochten 90°

Buitenbocht
€ 4.065,77

Binnenbocht

€ 3.330,71

€ 3.330,71

€ 3.886,33

€ 5.448,12

€ 3.503,--

€ 3.330,71

€ 5.783,62

€ 3.886,33

€ 6.018,11

€ 5.447,10

Met Freelift hebben wij een contract tot 1 juli 2008 met optie tot 2 x verlenging van 1 jaar.
Met Freelift is een verlengde garantie onderhoudscontract afgesloten van € 589,05 voor de duur van 5
jaar.
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Bijlage 2
Aantal m2 waarvoor een financiële tegemoetkoming kan worden gegeven ingevolge artikel 4.11
“het verwerven van grond”.
Op grond van artikel 4.11 van de verordening is het mogelijk om een financiële tegemoetkoming te
krijgen voor het verwerven van extra grond ten behoeve van de aanbouw of uitbreiding van een
bepaald vertrek indien dit op grond van ergonomische beperkingen noodzakelijk zou zijn. Het aantal
m2 dat voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking komt per vertrek is (zie onderstaande
tabel) gemaximeerd.
1a Aantal m2 waarvoor ten hoogste een financiële tegemoetkoming kan worden verstrekt,
aangegeven per vertrek in een zelfstandige woning.

Soort vertrek
_________________________________________________________________________
Woonkamer
Keuken
Eenpers.slp.kr
Tweepers.slp.kr
Toiletruimte
Badkamer
- wastafelruimte
- doucheruimte
Entree/gang/hal
Berging

30
10
10
18
2

6
4
4
4

2
3

1
2
5

6

2
4

1b. Het aantal m2 verhard pad tussen de openbare weg en de hoofdingang tot een woonruimte, dan
wel tussen een tweede ingang en een berging en/of tuinpoort dat bij het nieuw aanleggen van paden,
dan wel bij het aanpassen van bestaande paden ten hoogste voor financiële tegemoetkoming in
aanmerking komt bedraagt 20m2.
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Bijlage 3
Tarieven
HH 1

Contracturen Tarief Kosten per
offerte 2006 HH 1 aanbieder
2007 Prognose
2007

St. Icare
St. Leveste
St.
Zorggroep
Tangenborgh
St.
Thuiszorg
DienstenCentrale
De Zorgzaak
Holding BV

172.033
9.000

14,25
13,15

2.451.470,25
118.350,00

500

13,50

6.750,00

500

13,85

6.925,50

40.000

14,25

570.000,00

40.000

14,62

584.820,00

11.400

14,20

161.880,00

11.400

14,57

166.088,88

3.308.450,25

232.933

Som
tarieven/uren
Gemiddeld
Uurjaartarief
Tarieven
HH 2

St. Icare
St. Leveste
St. De
Nieuwe Zorg
Thuis
St.
Zorggroep
Tangenborgh
St.
Thuiszorg
Diensten
Centrale
De Zorgzaak
Holding BV
Som
tarieven/uren
Gemiddeld
Uurjaartarief

232.933

Contracturen Tarief
Offerte 2006 HH1 2008
(indexering
2,6% o.b.v.
CBS)
172.033
14,62
9.000
13,49

3.394.469,96

14,20
Contracturen Tarief Kosten per
offerte 2006 HH 2 aanbieder
2007 prognose
2007

Contracturen
offerte maal
tarief 2008
totaal: offerte
uren
2.515.208,48
121.427,10

14,57
Contracturen Tarief
Offerte 2006 HH 2 2008
(indexering
2,6% o.b.v.
CBS)
401.409
20,88
24.600
22,47

Contracturen
offerte maal
tarief 2008
totaal:
offerte uren
8.381.058,65
552.747,24

401.409
24.600

20,35
21,90

8.168.673,15
538.740,00

50.000

20,95

1.047.500,00

50.000

21,49

1.074.735,00

20.500

21,85

447.925,00

20.500

22,42

459.571,05

100.000

20,50

2.050.000,00

100.000

21,03

2.103.300,00

50.000

19,95

997.500,00

50.000

20,47

1.023.435,00

13.250.338,15

646.509

649.509
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