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Bijlage bij het raadsbesluit van 29 juni 2017:
Conceptwijzigingen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2015

Bestaande tekst artikel 1. Begripsbepalingen
-n.v.t.

Bestaande tekst artikel 15 Regels voor een persoonsgebonden
budget
1. Onverminderd artikel 2.3.6, tweede en vijfde lid, van de wet verstrekt het
college geen pgb voor zover de aanvraag betrekking heeft op kosten die de
belanghebbende voorafgaand aan de indiening van de aanvraag heeft
gemaakt en niet meer is na te gaan of de ingekochte voorziening
noodzakelijk was.
2. Het college kent geen pgb toe als:
a. in de drie jaren voorafgaande aan het onderzoek toepassing is
gegeven aan artikel 2.3.10 eerste lid onder a, d en e van de wet;
b. -vervallen;
c. voor zover deze is bedoeld voor ondersteuning- of
administratiekosten in verband met het pgb.
3. De hoogte van een pgb wordt bepaald aan de hand van en tot het
maximum van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst
adequate voorziening in natura en is toereikend voor de aanschaf
daarvan, en wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor
onderhoud en verzekering.

4.
5.

Het (uur)tarief voor professionele ondersteuning via een pgb, is gelijk
aan de referentie persoonsgebonden budget van de vergelijkbare
maatwerkvoorziening.
Een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt, kan diensten, hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatregelen betrekken van een derde of

Nieuwe tekst artikel 1. Begripsbepalingen
referentietarief: het (uur) tarief waarmee het college het budget
heeft bepaald om de noodzakelijke ondersteuning in te kunnen
kopen bij de gecontracteerde aanbieders.
Nieuwe tekst artikel 15. Regels voor een persoonsgebonden budget
1.

ongewijzigd

2.

Het college kent geen pgb toe als:
a. in de drie jaren voorafgaande aan het onderzoek toepassing is gegeven
aan artikel 2.3.1 eerste lid onder a, d en e van de wet;
b. voor zover deze is bedoeld voor ondersteuning- of
administratiekosten in verband met het pgb.
c. vervallen, is lid 2b geworden
3. De hoogte van het pgb:
a. wordt mede bepaald aan de hand van een door de cliënt
opgesteld plan over hoe hij het pgb gaat besteden;
b. is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief
goede diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en
andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening
behoren, van derden te betrekken en wordt waar nodig
aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en
verzekering;
c. bedraagt niet meer dan de kostprijs c.q. referentietarief
van de in de betreffende situatie goedkoopste adequate in
de gemeente beschikbare voorziening in natura.
4. Het (uur) tarief op grond waarvan de hoogte van het pgb wordt
vastgesteld is een percentage van het referentietarief.
5.

Een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt, kan diensten, hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatwerkvoorzieningen betrekken van

6.

van een persoon die behoort tot het sociaal netwerk onder de
voorwaarden dat:
a. deze persoon een lager tarief krijgt betaald voor zijn diensten dan
het ingevolge het derde lid vastgestelde tarief en bedraagt
maximaal een door het college vast te stellen percentage van de
kostprijs van de maatwerkvoorziening in natura;
b. als de dienst zorg omvat waarvoor krachtens landelijk geldende
kwaliteitscriteria een minimale opleiding vereist is de persoon
over de desbetreffende kwalificatie beschikt;
c. tussenpersonen of belangbehartigers niet uit het pgb mogen
worden betaald.
Het college kan nadere regels stellen over de hoogte van het pgb en het
vaststellen van het pgb met inachtneming van wat in dit artikel is
bepaald.

Bestaande tekst artikel 15a
n.v.t.

een persoon die behoort tot het sociaal netwerk of mantelzorger is onder
de voorwaarden dat:
a. deze persoon hiervoor een tarief hanteert dat niet hoger is
dan 50% van het referentietarief van de
maatwerkvoorziening in natura;
b.

ongewijzigd.

c.

ongewijzigd

- vervallen
Tekst artikel 15a De hoogte van een pgb voor een zaak dan wel een
hulpmiddel
1. De hoogte van een pgb voor een zaak dan wel een hulpmiddel,
wordt bepaald op ten hoogste de kostprijs van de zaak of het
hulpmiddel die de aanvrager op dat moment zou hebben
ontvangen als de zaak in natura zou zijn verstrekt. Als de
naturaverstrekking een tweedehands voorziening betreft, wordt
de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de
verkorte termijn waarop de zaak technisch is afgeschreven,
rekening houdend met onderhoud en verzekering. Als de
naturaverstrekking een nieuwe voorziening betreft, wordt de
kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een
eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening
houdend met onderhoud en verzekering;
2. onderhoud en verzekering, zoals bedoeld onder a, wordt bepaald
aan de hand van het tarief dat van toepassing is op de zaak of
hulpmiddel onder Full Service per maand in het
Voorkeurspakket Emmen. Het pgb voor onderhoud en
verzekering wordt passend en toereikend geacht en wordt per
jaar verstrekt:
1°. voor de duur van maximaal 7 jaar, of;
2°. tot en met het jaar waarin de pgb-houder overlijdt, of;
3°. totdat de voorziening waarvoor een pgb is verstrekt
technisch is afgeschreven, of;
4°. totdat de voorziening waarvoor een pgb is verstrekt
verloren is gegaan, of:
5°. totdat de voorziening waarvoor een pgb is verstrekt niet
langer een oplossing biedt voor de behoefte van de cliënt aan

maatschappelijke ondersteuning.
Bestaande tekst artikel 15b
n.v.t.

Bestaande tekst artikel15c
n.v.t.

Bestaande tekst artikel 15d
n.v.t.
Bestaande tekst artikel 15e
n.v.t.

Nieuwe tekst artikel 15b De hoogte van een pgb voor
maatwerkvoorzieningen
Het pgb voor de maatwerkvoorzieningen,
schoonmaakondersteuning, individuele begeleiding, begeleiding
groep, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf bedraagt:
a. maximaal 100% van het referentietarief voor de
betreffende maatwerkvoorziening indien de voorziening
wordt geleverd of uitgevoerd, door een gecontracteerde
aanbieder of een daarmee te vergelijken aanbieder;
b. maximaal 75% van het referentietarief voor de
betreffende maatwerkvoorziening indien de voorziening
wordt geleverd of uitgevoerd, door derden niet zijnde
personen uit het sociale netwerk of mantelzorgers.
Nieuwe tekst artikel 15c De hoogte van een pgb voor beschermd
wonen
1. De hoogte van een pgb voor beschermd wonen uitgevoerd door
een door het college gecontracteerde aanbieder of een daarmee
te vergelijken aanbieder, bedraagt maximaal 100% van het
dagtarief voor beschermd wonen zoals door het college
gecontracteerd.
2. De hoogte van een pgb voor beschermd wonen uitgevoerd door
derden, niet zijnde personen uit het sociale netwerk of
mantelzorgers, bedraagt maximaal 75% van het dagtarief voor
beschermd wonen, zoals door het college gecontracteerd.
3. De hoogte van een pgb voor beschermd wonen uitgevoerd door
iemand uit het sociale netwerk, dan wel door een mantelzorger,
bedraagt maximaal 50% van het dagtarief voor beschermd
wonen, zoals door het college gecontracteerd.
4. Het tarief voor beschermd wonen is uit de kostencomponenten
dagvergoeding, dagbesteding, huisvestingscomponent en zorg.
Het volledig pakket thuis kent geen huisvestingscomponent en is
alleen mogelijk bij cliënten met overgangsrecht vanuit de AWBZ.
Nieuwe tekst artikel 15d De hoogte van een pgb voor
autoaanpassingen
De hoogte van een pgb voor een autoaanpassing wordt bepaald op
basis van het programma van eisen voor de autoaanpassing en de
laagste kostprijs aan de hand van twee overgelegde offertes.
Nieuwe tekst artikel 15e De hoogte van een pgb voor sportrolstoelen
De hoogte van een pgb voor een sportrolstoel wordt bepaald op basis
van het programma van eisen voor de sportrolstoelen en de laagste

kostprijs aan de hand van twee overgelegde offertes.
Bestaande tekst artikel 15f
n.v.t.

Bestaande tekst artikel 15g
n.v.t.

Bestaande tekst artikel 15h
-n.v.t.

Bestaande tekst artikel15i
n.v.t.

Nieuwe tekst artikel 15f De hoogte van een pgb voor het bereikbaar
maken van een woning
1. De hoogte van een pgb voor het bereikbaar maken van een
woning wordt bepaald op basis van het programma van eisen
voor aanpassing en de laagste kostprijs aan de hand van twee
overgelegde offertes.
2. Indien gebruik kan worden gemaakt van een hulpmiddel,
geleverd door een door de gemeente gecontracteerde aanbieder,
wordt de hoogte van het pgb hierop afgestemd.
Nieuwe tekst artikel 15g De hoogte van een pgb voor
woonvoorzieningen, bouwkundig of niet bouwkundig
De hoogte van een pgb voor een woonvoorzieningen en de eventueel
daarmee samenhangende kosten van onderhoud, verzekering,
keuring en reparatie zijn gelijk aan de tegenwaarde van het bedrag
dat de gemeente heeft bedongen, of zou hebben bedongen indien zij
de woonvoorziening zelf zou hebben ingekocht
Nieuwe tekst artikel 15h De hoogte van een pgb voor saneren van de
woning
De hoogte van pgb voor de kosten van het saneren van de woning,
waaronder wordt verstaan de kosten voor vloerbedekking en
gordijnstof wordt vastgesteld aan de hand van de prijzen zoals die
zijn vermeld in de Nibudprijzengids zoals deze geldt in het jaar van
de aanvraag, verminderd met:
0% indien het te vervangen artikel jonger is dan twee jaar;
25% indien het te vervangen artikel tussen de twee en vier
jaar oud is;
50% indien het te vervangen artikel tussen de vier en zes jaar
oud is;
75% indien het te vervangen artikel tussen de zes en acht jaar
oud is.
Nieuwe tekst artikel 15i overige maatwerkvoorziening
Indien een maatwerkvoorziening wordt verstrekt die niet genoemd
is onder de artikelen 15b tot en met 15h, wordt het pgb:
a. voor zaken dan wel hulpmiddelen vastgesteld op basis van
het programma van eisen en de laagste kostprijs aan de hand
van twee overgelegde offertes;
b. voor overige maatwerkvoorzieningen niet zijnde zaken of
hulpmiddelen vastgesteld op:

-

-

-

Bestaande tekst artikel 15j

Artikel
1

15

maximaal 100% van de kosten die de gemeente moet
maken als de voorziening in natura wordt verleend
en de ondersteuning wordt uitgevoerd door een
professionele aanbieder;
maximaal 75% van de kosten die de gemeente moet
maken als de voorziening in natura wordt verleend
en de ondersteuning wordt uitgevoerd door derden,
niet zijnde een professionele aanbieder of iemand uit
het sociaal netwerk; en
maximaal 50% van de kosten die de gemeente moet
maken als de voorziening in natura wordt verleend en
de ondersteuning wordt uitgevoerd door een persoon
uit het sociale netwerk.

Nieuwe tekst artikel 15j Indexering
De tarieven voor de verschillende vormen van ondersteuning
kunnen jaarlijks per 1 januari door het college worden aangepast
aan de hand van de nominale index integratieuitkering Wmo.

Argumentatie per in concept gewijzigd artikel Verordening Wmo gemeente Emmen 2015
Verduidelijking. Omdat het pgb een percentage is van het zogenaamde referentietarief is ter verduidelijking een definitie opgenomen. Voor de
aanbesteding en inkoop van zorg in natura, heeft het college, om de budgetten te kunnen bepalen, gerekend met de tarieven waarvoor in de jaren
2015 en 2016 de ondersteuning is ingekocht. Deze tarieven zijn, behalve die voor schoonmaakondersteuning, afgeleid van de NZa tarieven die in de
AWBZ voor vergelijkbare ondersteuning werden gebruikt. Indien nodig zijn deze geïndexeerd.
In dit artikel is vastgelegd onder welke voorwaarden een pgb wordt verstrekt. Verder is vastgelegd dat het pgb voor ondersteuning betrokken van het
sociale netwerk of mantelzorger 50% bedraagt van het maximale tarief. In de Wmo 2015 is artikel 2.3.6 lid 4 bepaald dat in de verordening kan
worden bepaald onder welke voorwaarden betreffende het tarief, de persoon een wie een pgb wordt verstrekt, ondersteuning kan betrekken van een
persoon die behoort tot het sociaal netwerk. In de Memorie van Toelichting op de Wmo (p.20) wordt opgemerkt dat met dit wetsvoorstel een omslag
in denken in gang wordt gezet. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de overheid bij iedere hulpvraag bijspringt. Uitgangspunt is dat iedere ingezetene
eerst kijkt wat hij zelf kan doen, wat zijn sociale omgeving voor hem kan doen of wat hij zelf voor een ander kan doen. Het gemeentelijk beleid zoals
vastgelegd in het beleidsplan "Samen Verder in het sociaal domein 2017-2021¨ sluit bij dit uitgangspunt aan.
Gelet op de genoemde uitgangspunten van de Wmo 2015, is het reëel dat voor ondersteuning ingekocht bij het sociale netwerk het pgb zodanig is
vastgesteld dat dit niet als een inkomensvoorziening gaat gelden. Een percentage van 50% maakt duidelijk dat ondersteuning vanuit het sociale
netwerk van een andere orde is dan ondersteuning verleend door derden of gecontracteerde aanbieders.

15a

De hoogte van het pgb moet in de verordening worden vastgelegd. Dit wordt geregeld in de artikelen 15a tot en met h. Op grond van de Wmo is het

t/m
15h

mogelijk verschillende voor een pgb verschillende tarieven te hanteren voor verschillende typen hulpverleners en voor verschillende soorten van
ondersteuning. Als met een pgb ondersteuning wordt ingekocht bij een gecontracteerde aanbieder, of een daarmee te vergelijken aanbieder, wordt het
pgb vastgesteld op maximaal 100% van het referentietarief. Als het pgb wordt gebruikt om ondersteuning te betrekken bij derden, niet zijnde
personen uit het sociaal netwerk of mantelzorgers, wordt het pgb vastgesteld op maximaal 75% van het referentietarief.
Gecontracteerde (en daarmee te vergelijken) aanbieders dienen aan alle eisen, waarborgen en kwalificaties van de aanbesteding te voldoen. Dit brengt
extra kosten met zich mee. Het is dan ook redelijk om voor ondersteuning ingekocht bij aanbieders die niet aan deze eisen voldoen een lager
percentage voor het pgb te hanteren.

15i

Omdat de vaststelling van de hoogte van het pgb in de verordening moe t staan, zijn ook bepaling opgenomen voor de vaststelling van het pgb voor
roerende zaken zoals hulpmiddelen, autoaanpassingen, sportrolstoelen, etc. Hiervoor is geen referentietarief te bepalen. Van belang is dat gekeken
wordt naar de goedkoopste adequate oplossing op basis van het programma van eisen en twee offertes.
In dit artikel is vastgelegd op welke wijze de indexering plaatsvindt.

