RIS.4194
BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EMMEN 2010

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen;
gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2010, zoals
vastgesteld door de raad bij besluit van;
stellen vast:
het Besluit maatschappelijke ondersteuning Emmen 2010

Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1

Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Wet: Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
b. Besluit: Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2010, 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 2010;
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;
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.
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Hoofdstuk 2. Vorm van de individuele voorzieningen en eigen bijdrage/eigen aandeel
Voor aanpassingen aan voorzieningen (behalve rolstoelen) wordt conform de verordening wel
een eigen bijdrage berekend. Hierbij kan gedacht worden aan spiegels, stokhouders etc.
Over voorzieningen die na 1 juli 2008 nieuw verstrekt zijn, en later als depotvoorziening,
worden onderhoudskosten berekend. Voor de berekening van de eigen bijdrage van zowel de
voorziening als de onderhoudskosten kan de afschrijvingstermijn van de voorziening
gehanteerd worden. De berekening van de eigen bijdrage voor de onderhoudskosten is in de
Artikelsgewijze toelichting terug te vinden (hoofdstuk 2).
De parameters voor de eigen bijdragen/eigen aandeel zijn opgenomen in onderstaande tabel :
Bedrag vanaf 1 januari
2010
Standaardmaximum per vier weken
- de ongehuwde persoon jonger dan 65 jaar
- de ongehuwde persoon van 65 jaar of ouder

€ 17,60

- de gehuwde personen indien een van beiden jonger is dan 65 jaar of beiden
jonger zijn dan 65 jaar
- de gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn

€ 25,20

Grens gelijk aan 120% van het voor de doelgroep geldende verzamelinkomen
op het sociaal minimum
de ongehuwde persoon jonger dan 65 jaar

€ 22.222

de ongehuwde persoon van 65 jaar of ouder

€ 15.256

de gehuwde personen indien een van beiden jonger is dan 65 jaar of beiden
jonger zijn dan 65 jaar

€ 27.222

Hoofdstuk 3. Hulp bij het huishouden

Artikel 3.1

De hoogte van het persoonsgebonden budget

Het college heeft besloten om 75% van het maximale tarief voor zorg in natura te hanteren.
De maximale tarieven HH1 en HH2 bedragen respectievelijk €21,-- en €23,50. Hiermee
komen de PGB-tarieven voor HH1 op €15,75, en HH2 op €17,62 te liggen. Er wordt
verondersteld dat deze bedragen toereikend zijn om vergelijkbare zorg in te kunnen kopen.
Voor cliënten die in 2009 al een PGB voor HH2 ontvingen is een overgangsbepaling
opgenomen. Deze bepaling is opgenomen zodat deze groep aan hun lopende verplichtingen
kan voldoen, en hen tijd geven om goedkopere passende zorg te vinden. Deze groep cliënten
ontvangt in 2010 nog het ‘oude’bedrag voor HH2, € 21,60. Vanaf 2011 zullen ook zij 75%
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van het maximale tarief ontvangen. Nieuwe cliënten die vanaf 1 januari 2010 een PGB voor
HH2 ontvangen, zullen meteen 75% van het maximale tarief krijgen.
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.
De prijzen zoals vermeld in de Nibudprijzengids bedragen voor 2010:
Vloerbedekking: € 40,-- per strekkende meter (1m bij 4 meter).
Gordijnen (prijzen gordijnstof, maakloon en gordijnrail opgeteld): € 22,-- met dubbele plooi
voor 1 baan (100cm bij 140cm).

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 na indexering 2010 € 2.532,50,--.
Artikel 4.3

Het primaat van de losse woonunit

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.
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Artikel 4.5

Woonvoorziening (verordening 4.14)

Indien een bouwtechnische of woontechnische aanpassing waar een bedrag mee is gemoeid
dat hoger is € 25.000,-- dient terstond een gereedmelding plaats te vinden.

Artikel 4.6

Het bezoekbaar maken van de woning

Gelet op het bepaalde in de toelichting op artikel 4.8 van de Verordening is een
maximumbedrag gebonden aan het bezoekbaar maken van een woning. Onder de Wvg werd
hiervoor vaak een bedrag gehanteerd dat gelijk was aan het bedrag voor een
verhuiskostenvergoeding. De gemeente Emmen hanteert eveneens het bedrag voor een
verhuiskostenvergoeding voor het bezoekbaar maken van een woning. De financiële
tegemoetkoming voor het bezoekbaar maken van de woning bedraagt maximaal € 2.532,50,-.
Artikel 4.7

Gereedmelding, Vaststelling en uitbetaling

Gelet op het bepaalde in artikel 4.2 lid 1 onder b van de Verordening dient de woningeigenaar
aan wiens woning een woonvoorziening wordt getroffen, indien het een woonvoorziening
betreft waarmee een bedrag van tenminste € 25.000,-- is gemoeid, direct na voltooiing van de
werkzaamheden in het kader van de voorziening, maar uiterlijk 12 maanden na het verlenen
van deze voorziening, te melden dat de werkzaamheden gereed zijn.
Artikel 4.8

Geen eigen bijdrage of eigen aandeel

Er wordt geen eigen bijdrage of eigen aandeel opgelegd voor de woonvoorzieningen zoals
genoemd in artikel 4.2 lid 1 onder f van de Verordening, te weten de kosten van tijdelijke
huurderving. Er wordt geen eigen bijdrage of eigen aandeel opgelegd voor de kosten van
onderhoud en reparatie bij eenvoudige hulpmiddelen, zoals badplanken en toiletbrillen met
armleuningen. Onderhoudskosten worden niet meegenomen bij de kostprijsberekening.
Uitzondering hierop zijn de douchestoelen; onderhoudskosten van douchestoelen worden wél
doorberekend.

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. Hierbij moet opgemerkt worden dat het verplicht is om een onderhoudscontract bij
een gerenomeerd bedrijf af te sluiten. Het bedrag voor onderhoud, verzekering, keuring en
reparatie wordt berekend over vijf jaar; gedurende vijf jaar wordt jaarlijks een bedrag
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uitgekeerd. 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
€ 4.232,24 per jaar;
b een eigen auto of vervoer door derden
€ 1.096,95 per jaar;
c. een bruikleenauto/buitenwagen met verbrandingsmotor
€ 708,12 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

Gelet op het bepaalde in artikel 7.1 van de Verordening wordt de medische advisering in
voorkomende gevallen uitgevoerd door externe instellingen voor indicatiestelling.
Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 8.1

Citeerartikel en inwerkingtreding

1. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente
Emmen 2010.
2. Het besluit treedt in werking op 1 mei 2010.

Aldus besloten in de vergadering van het college d.d. ………………………..
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
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A. Mewe
Toelichting

C. Bijl

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.
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 dan 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
in 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 2. Vorm van de individuele voorzieningen en eigen bijdrage/eigen aandeel
De leverancier dient op de offerte aan te geven wanneer de depotvoorziening nieuw verstrekt
is. Er worden geen kosten berekend over kleine aanpassingen aan deze depotvoorzieningen.
Over depotvoorzieningen die vóór 1 juli 2008 nieuw verstrekt zijn, worden geen onderhoudsof aanpassingskosten in rekening gebracht. Over depotvoorzieningen die na 1 juli 2008 nieuw
verstrekt zijn, worden wel onderhoudskosten in rekening gebracht. Hierbij kan de volgende
berekening gehanteerd worden:
Trek de afschrijvingsjaren af van de looptijd van 5 jaar. Bijvoorbeeld, als het om een
depotscootmobiel van 1,5 jaar oud gaat, resteert er nog 3,5 jaar.
Jaarlijkse onderhoudskosten standaard scootmobiel bedragen: € 218,71. Dus het maximale dat
een cliënt zal betalen aan onderhoudskosten voor de scootmobiel, is 3,5 x € 218,71= € 765,48.
Dit bedrag wordt doorgegeven aan het CAK, die de eigen bijdrage verder doorberekent.
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Hoofdstuk 3. Hulp bij het huishouden
Artikel 3.1 De hoogte van het persoonsgebonden budget
Groepen cliënten met een pgb-HH
Nieuwe en bestaande cliënten met pgb-HH1

Hoogte PGB-HH
€15,75

Nieuwe cliënten met pgb-HH2
Bestaande cliënten met pgb-HH2

€17,62
€ 21,70

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. Het bedrag is per 1 januari 2010 vastgesteld op
€ 2.532,50. 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 4.4

Het verwerven van grond

Behoeft geen nadere toelichting

Artikel 4.8 Bezoekbaar maken van de woning
Het bedrag is per 1 januari 2010 vastgesteld op € 2.532,50. Dit bedrag komt overeen met de
kosten waarvoor een verhuizing en inrichting gemiddeld genomen in Emmen kan worden
gerealiseerd.
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 een offerte te worden gevraagd.
Artikel 5.2

De hoogte van de financiële tegemoetkoming
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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.
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 2010 worden
vastgesteld op € 4.232,24.
De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor vervoer per eigen auto/door derden en
voor vervoer met een bruikleenauto/buitenwagen zijn per 1 januari 2010 vastgesteld op
respectievelijk € 1.096,95 en € 708,12 per jaar.Deze bedragen zijn voortgekomen uit de
AAW.

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

Advies

Over het algemeen wordt een externe instelling voor indicatiestelling 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 een externe instelling voor indicatiestelling 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 een externe instelling voor indicatiestelling. Voor zover
de indicatiestelling met betrekking tot het primaire besluit al door deze instelling was afgedaan, dient er in
bezwaar op te worden gelet dat de indicatiesteller 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
nieuwe advies van de instelling voor indicatiestelling.
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Hoofdstuk 8. Slotbepalingen
Artikel 8.1

Citeerartikel en inwerkingtreding

Behoeft geen nadere toelichting
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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
€ 1.480,78
€ 1.904,60
€ 2.567,01
€ 336,97
€ 849,74
€ 1.164,73
€ 934,50
€ 1.360,04
€ 3.184,44
€ 3.984,60
€ 104,65
€ 656,14
€ 1.432,64
€ 1.716,23
€ 1.144,84
€ 1.151,13
€ 1.004,62
€ 1.781,10

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

Bedrag per jaar inclusief WA-verzekering
€ 218,71
€ 266,85
€ 328,6
€ 71,16
€ 94,20
€ 110,93
€ 110,93
€ 156,97
€ 453,13
€ 453,13
€ 30,35
€ 85,80
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

Tillift

Afhankelijk v/d bruto catalogusprijs
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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, en per 1 januari 2009 is de prijs met 3,2%
verhoogd. Per 1 januari 2010 is de prijs met 0,3% verhoogd. Deze prijzen 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.

Normbedragen liften
Liften
Rechte trap

Buitenbocht

Binnenbocht

€ 4.145,05
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°

€ 3.395,66

€ 3.395,66

€ 3.962,11

€ 5.554,36

€ 3.571,31

€ 3.395,66

€ 5.896,40

€ 3.962,11

€ 6.135,46

€ 5.553,32

Met Freelift hebben wij een contract tot 1 juli 2008 met optie tot 2 x verlenging van 1 jaar.
Het contract is verlengd tot 1 juli 2010. Na 1 juli 2010 moet de aanbesteding hiervan helemaal
afgerond zijn. Freelift heeft aangegeven de prijzen van de liften en onderhoud in 2010 niet te
indexeren.
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

aantal m2 waarvoor ten
hoogste financiële
tegemoetkoming
wordt verstrekt
in geval van aanbouw van een
vertrek

aantal m2 waarvoor ten
hoogste financiële
tegemoetkoming
wordt verstrekt
ingeval van uitbreiding
van een reeds aanwezig
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
5
6

1
2
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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16,00
18,25
20,75
19,25
20,00
20,00
20,50
20,50
20,75
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00

20
11
1
7
4
4
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0

20,50
21,25
21,25
22,30
22,00
22,50
22,90
23,05
23,20
23,05
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50

Totaal aantal uren 898500 349500 445000 194900

BMO Emmen 2010

Pagina 13 van 13

Totaal score
catalogus

60000
42000
20000
1000
10000
10000
5000
1000
3000
10000
5000
1000
3000
1000
21000
1900

Punten uurtarief
HH2

Uurtarief HH1

80000 25000
98000 21000
25000 60000
2000
4000
20000 50000
10000 17500
12500 20000
5000
5000
20000
5000
7000 10000
7000
2500
1000 10000
6000
3000
1000
4000
49000 189000
6000 19000

Uurtarief HH2

Aantal uren extra

Arlero Thuiszorg B.V. 20000
Thuiszorg In Holland bv 49000
Stichting De Nieuwe Zorg Thuis 75000
Solace European Care Hotel
7500
Dokter BV 70000
Zorgkompas BV 17500
Axxicom Thuishulp BV 50000
Let's Go Holding B.V. 20000
Stichting Thuiszorg Diensten Centrale 50000
Stichting Zorggroep Drenthe
7000
Beter Thuis Wonen Thuiszorg BV
3500
Stichting Buurtzorg Nederland 10000
De ZorgZaak BV 14000
Stichting Ina Koning Verzorging
4000
Thuiszorg Service Nederland B.V. 441000
Stichting Zorggroep Tangenborgh 60000

Aantal uren
gegarandeerd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

HH2
Aantal uren extra

Catalogus overzicht Emmen

Aantal uren
gegarandeerd

HH1

Punten uurtarief
HH1

Ranking

Bijlage 3

20
15
15
8
10
7
4
3
2
3
0
0
0
0
0
0

60
46
36
35
34
31
26
25
23
23
20
20
20
20
20
20

