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Geachte leden van de raad,

Bijgaand treft u het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning (BMO) Emmen 2011. Dit
BMO is inhoudelijk zeer vergelijkbaar met het BMO Emmen 2010. Als gevolg van de
jaarlijkse indexering zijn een aantal bedragen verhoogd. De indexeringspercentage zoals
aangekondigd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedraagt voor 2011
1,2%.
De bedragen zijn als volgt aangepast:
• De uurtarieven van de zorgleveranciers voor HH1 en HH2 zijn maximaal met 1,2%
geïndexeerd (conform indexatie 2011 volgens het CBS);
• De PGB-bedragen voor HH1 en HH2 zijn berekend overeenkomstig de AWBZsystematiek zoals vastgesteld door het college op 5 januari 2010. Uitgangspunt
hierbij is 75% van het maximale uurtarief te hanteren. Deze bedragen zijn tevens
geïndexeerd met 1,2%;
• De financiële tegemoetkomingen voor vervoerskosten zijn verhoogd met 1,2%
procent. Dit betreft het landelijke indexeringspercentage.
• De financiële tegemoetkomingen voor verhuis- en herinrichtingskosten, en het
bezoekbaar maken van een woning zijn verhoogd met 1,2%.
Een tweetal leveranciers heeft er (nog) niet voor gekozen om de jaarlijkse indexering toe
te passen:
• De bedragen voor de hulpmiddelen scootmobiel tot en met tillift (bijlage 1) en de
service en onderhoudskosten hiervan zijn dit jaar niet verhoogd door de
leverancier (Welzorg);
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• De bedragen voor trapliften (bijlage 1) zijn nog niet verhoogd; de leverancier
(Handicare) mag contractueel pas in augustus 2011 een indexering voor 2011
toepassen. Een overzicht van de geïndexeerde prijzen zoals ze per 1 augustus
2011 zullen gaan gelden is in het BMO opgenomen;
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