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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
1. In de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2015 de
tariefdifferentiatie persoonsgebonden budget op te nemen zoals deze door het college is
vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2017.
2.

De wijzigingen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen
vast te stellen en deze een dag na publicatie in werking te laten treden.

Bijlage(n)
De wijzigingsverordening
overzicht van de wijzigingen

StukCken)terinzage
Collegebesluit 6 juni 2017 en de daarbij behorende stukken.
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1. Inleiding
De Centrale Raad van Beroep (CRvB)heeft in het kader van de Wmo 2015, op 17 mei 2017 uitspraak
gedaan in een zaak waarbij de gemeente Emmen partij was. De zaak betrof de vaststelling van het
persoonsgebonden budget (pgb) voor schoonmaakondersteuning dat door een familielid wordt verricht.
Feitelijk ging het over de juridische vraag in welk document de pgb tariefdifferentiatie, zoals in Emmen
op i januari 2015 is ingevoerd, moet zijn opgenomen. In de door de raad vastgestelde verordening, of
kan dit ook via delegatie van de raad in nadere door het college vast te stellen regels? In de huidige
verordening is dit laatste bepaald. De CRvBis van mening dat dit niet kan.

Beoogd effect
Het herstel van de juridische grondslag voor het toepassen van de pgb tariefdifferentiatie door de
bepalingen uit de nadere regels (het uitvoeringsbesluit) op te nemen in de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Emmen 2015.
2.

3. Argumenten
1.1
De verordening is het document waarin de bepalingen voor het vastleggen van de hoogte van het
pgb moeten staan.
In de Wmo 2015 staat dat in de verordening moet zijn bepaald op welke wijze de hoogte van het pgb
wordt vastgesteld waarbij geldt dat de hoogte toereikend moet zijn (artikel a.i.g lid zb). Verder staat in
artikel 2.3.6 lid 4 dat bij verordening kan worden bepaald onder welke voorwaarden betreffende het
tarief, de persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, de mogelijkheid heeft om diensten, hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatregelen te betrekken van een persoon die behoort tot het sociale
netwerk.
De verordening van de gemeente Emmen is destijds gebaseerd op de modelverordening van de VNG.
Hierin waren ruime delegatie mogelijkheden van de raad aan het college opgenomen. Dit gold ook voor
de vaststelling van het pgb. (Het voordeel van delegatie is dat, indien noodzakelijk, regels sneller kunnen
worden aangepast.) Door de VNG is destijds aangegeven dat de mogelijkheid om de bevoegdheden die
de raad op grond van de Wmo 2015 heeft aan het college te delegeren, besproken is met de ministeries
van de VWS en BZK. De conclusie was dat de delegatie mogelijkheden naar verwachting juridisch
houdbaar waren, maar dat de rechter het laatste woord heeft. Op basis van deze informatie is er in de
verordening voor gekozen om de wijze waarop de hoogte van het pgb wordt vastgesteld, te delegeren aan
het college.
De CRvBgeeft aan dat delegatie op basis van de gemeentewet mogelijk is tenzij dit op grond van wet (in
dit geval de Wmo) niet kan. De CRvBleidt uit de wettekst en de behandeling van de wet af, dat
terughoudend moet worden omgegaan met het delegeren van bevoegdheden. De essentiële onderdelen
van het voorzieningenpakket moeten in de verordening staan. De CRvBheeft nu aangegeven dat de pgb
tariefdifferentiatie zoals vastgesteld door het college in de nadere regels, tot de essentiële onderdelen
behoren voor het vaststellen van de hoogte van het pgb. Dit moet in de verordening worden vastgelegd.
Met de gewijzigde verordening wordt hieraan voldaan. De bepalingen over het pgb in de nadere regels
komen van rechtswege te vervallen.
De Wmo 2015 maakt het mogelijk om de pgb differentiatie toe te passen.
In de memorie van toelichting (MvT, pagina 31) staat dat gemeenten in de verordening moeten opnemen
op welke wijze de hoogte van het persoonsgebonden budget in de gemeente wordt vastgesteld. Toegelicht
wordt dat gemeenten er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om het pgb niet hoger te laten zijn dan een
percentage van de kosten die de gemeente moet maken als de voorziening in natura wordt verleend.
1.2
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Ook de mogelijkheid om differentiatie aan te brengen in de hoogte van het persoonsgebonden budget
wordt vermeld. Verder wordt aangegeven dat bij het vaststellen van de tarieven bijvoorbeeld onderscheid
kan worden gemaakt tussen de ondersteuning die geleverd wordt door het sociale netwerk, door
hulpverleners die werken volgens de kwaliteitsstandaarden en hulpverleners die dat niet doen (zoals
werkstudenten, zzp'ers zonder diploma's e.d.).
Over het inkopen van ondersteuning bij personen die behoren tot het sociale netwerk van de cliënt,
wordt in de toelichting op artikel z.g.ö lid 4 Wmo 2015, vermeld dat de gemeente de bevoegdheid krijgt
om in de verordening te bepalen dat voor het inkopen van ondersteuning nadere voorwaarden gelden.
De voorwaarden mogen niet zo ver gaan dat er geen pgb kan worden verkregen voor de inschakeling van
hulp uit het sociale netwerk.
In de door het college vastgestelde nadere regels worden verschillende tarieven gehanteerd voor de
verschillende typen hulpverleners. Als het pgb wordt gebruikt om ondersteuning in de te kopen bij
gecontracteerde aanbieders, of daarmee te vergelijken aanbieders, geldt een tarief van 100%. Als de
ondersteuning wordt ingekocht bij derden die niet behoren tot het sociale netwerk, bedraagt het tarief
75% en als gebruik wordt gemaakt van het sociale netwerk is het tarief 50%. Het tarief waarmee gerekend
wordt, is bepaald aan de hand van de tarieven die betaald worden aan de gecontracteerde aanbieders die
zorg in natura leveren.
Gecontracteerde (en daarmee te vergelijken) aanbieders dienen aan alle eisen, waarborgen en
kwalificaties van de aanbesteding te voldoen. Dit brengt extra kosten met zich. 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.
Over de hulp uit de sociale omgeving wordt in de MvT (p.20) 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 2017-202(· 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.
Door het opnemen van de betreffende bepalingen uit het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke
ondersteuning gemeente Emmen 2017 in de verordening, wordt het tot nog toe gevoerde beleid
bekrachtigd.
De wijziging dient zo snel als mogelijk in te gaan.
Op dit moment is er een juridische lacune voor het bepalen van de hoogte van het pgb. Dit dient zo snel
als mogelijk hersteld te worden met de aanpassing van de verordening. Een besluit kan echter niet eerder
ingaan nadat het is gepubliceerd. De snelste mogelijkheid is dan om, na de vaststelling van het besluit in
de eerst komende raadsvergadering, de wijziging de dag na publicatie in te laten gaan.
2.1

4

Kanttekeningen
De juridische houdbaarheid van de pgb differentiatie.
De CRvB heeft zich niet inhoudelijk uitgelaten over de vraag of de hoogte van het pgb in de voorliggende
zaak voldoende is om adequate zorg in te kunnen kopen. De CRvB heeft zich dus ook niet uitgelaten over
de vraag of de pgb tariefdifferentiatie zoals in Emmen toegepast, voldoet. Deze inhoudelijke vraag is wel
een aantal keren bij de rechtbank Noord-Nederland behandeld. De rechtbank Noord-Nederland heeft in
deze zaken bepaald dat het beleid van de gemeente voldoet en redelijk is.
1.2
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Geen advies gevraagd aan de adviesraden
Gelet op de korte tijd waarbinnen een en ander gerealiseerd moet worden, is het niet mogelijk geweest
om de adviesraden om advies te vragen. Overigens gaat het hier niet om een wijziging van het beleid,
maar om een noodzakelijke juridische aanpassing. De adviesraden worden wel geïnformeerd.
2.1

5 Financiën
niet van toepassing
6 Uitvoering
De gewijzigdeverordening moet gepubliceerd worden voordat deze in werking kan treden

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 6 juni 2017
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

~~I/".,.

~:er-oosting

/<:ir:F. van Oosterhout
~
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2017;
gelet op het bepaalde in de artikel z.t.g tweede lid, onder b, Wmo 2015 en artikel z.g.ö, vierde lid Wmo
2015

;

besluit:
de volgende wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen
vast te stellen

2015

Artikel I
A

In artikel i wordt de volgende definitie toegevoegd;
referentietarief: het (uur) tariefwaarmee het college het budget heeft bepaald om de
noodzakelijke ondersteuning in te kunnen kopen bij de gecontracteerde aanbieders
B

Artikel ig komt te luiden
Artikel tg. Regels voor een persoonsgebonden budget.
1. Onverminderd artikel z.g.ê, 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. voor zover deze is bedoeld voor ondersteuning- of administratiekosten in verband met het pgb.
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 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
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van de maatwerkvoorziening in natura;
b. als de dienst zorg omvat waarvoor krachtens landelijke geldende kwaliteitscriteria een
minimale opleiding vereist is, de persoon over de desbetreffende kwalificatie beschikt;
c. tussenpersonen ofbelangbehartigers niet uit het pgb mogen worden betaald.
C

Na artikel ig worden de artikelen lsa tot en met lSj ingevoegd, luidend:
Artikel iga
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 ofhet 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 hulpmiddelonder Full Service per maand in het Voorkeurspakket
Emmen. Het pgb voor onderhoud en verzekering wordt passend en toereikend geacht en wordt per
jaar verstrekt:
0•
1 voor de duur van maximaal z 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:
S°. totdat de voorziening waarvoor een pgb is verstrekt niet langer een oplossing biedt
voor de behoefte van de cliënt aan maatschappelijke ondersteuning.
0•

Artikel igb
De hoogte van een pgb voor maatwerkvoorzieningen
Het pgb voor de maatwerkvoorzieningen, schoonmaakondersteuning, individuele begeleiding,
begeleiding groep, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf bedraagt:
a. maximaal iooss 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.
Artikel igc
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 iooss 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 maximaalso% 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.
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Artikel igd
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.
Artikel ige
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.
Artikel rsf
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.
Artikel igg
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.
Artikel ish
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;
2S% indien het te vervangen artikel tussen de twee en vier jaar oud is;
so% indien het te vervangen artikel tussen de vier en zes jaar oud is;
7S% indien het te vervangen artikel tussen de zes en achtjaar oud is.
Artikel igi

Indien een maatwerkvoorziening wordt verstrekt die niet genoemd is onder de artikelen ISb tot en met
ISh, 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:
maximaal ioo'é 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 7S% 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
maximaalso% 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.
Artikel igj Indexering
De tarieven voor de verschillende vormen van ondersteuning kunnen jaarlijks per 1januari door het
college worden aangepast aan de hand van de nominale index integratieuitkering Wmo.
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ArtikelIl
Dit besluit treedt de dag na publicatie in werking.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 juni 2017
de griffier,

de voorzitter,
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Toelichting
Algemeen
Gelet op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 17 mei 2017 (16/3344 )is het college niet
bevoegd om nadere regels te stellen over de hoogte van het pgb en het vaststellen daarvan. De pgb
tariefdifferentiatie zoals door het college is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke
ondersteuning gemeente Emmen behoort tot de essentiële onderdelen die in een verordening moeten
worden vastgelegd. Met het opnemen van de bepalingen uit het Uitvoeringsbesluit in de verordening en
het laten vervallen van de bepaling waarin staat dat het college nadere regels kan vaststellen m.b.t. het
vaststellen van de hoogte van het pgb, wordt aan de uitspraak van CRvB voldaan.
Artikel r Begripsbepalingen
Omdat het pgb een percentage is van het zogenaamde referentietarief , is ter verduidelijking een definitie
van dit begrip opgenomen. Voor de aanbesteding en inkoop van zorg in natura heeft het college, om de
budgetten te kunnen bepalen, gerekend met de tarieven waarmee 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 AWBZwerden gebruikt voor vergelijkbare ondersteuning. Indien nodig zijn
deze geïndexeerd.
Artîkel rg lid 5 onder a
In lid 5 onder a, is vastgelegd dat een cliënt ondersteuning kan betrekken bij een persoon die behoort tot
het sociaal netwerk of van een mantelzorger, het pgb wordt vastgesteld op maximaal go'é van het
referentietarief. Bij de behandeling van het wetsvoorstel is door de regering onder ten aanzien van de
ondersteuning van uit het sociale netwerk onder meer aangegeven dat in de omslag die met dit
wetsvoorstel in gang wordt gezet, het niet meer vanzelfsprekend is 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 (MvT p. 20). De regering is van
mening ( MvT p. 22-23) dat het heel normaal is dat je je inspant om je eigen situatie te verbeteren of dat
je iets doet voor een partner of familielid als die niet geheel op eigen kracht kan deelnemen aan de
samenleving. De regering stapt af van het automatisme dat de overheid per definitie deze rol naar zich
toetrekt, maar gaat niet zo ver om het sociaal netwerk te verplichten om ondersteuning te bieden waar
dat mogelijk is.
Het verstrekken van een pgb voor ondersteuning van iemand die behoort tot het sociale netwerk is dus
van een andere orde dan wanneer de ondersteuning van professionele hulpverleners of derden komt. Met
het tarief van 50% maakt dit duidelijk en is zodanig dat ondersteuning uit het sociale netwerk niet wordt
uitgesloten.
Artikelen l5a tot en met l5i
in deze artikelen is bepaald op welke wijze de hoogte van het pgb wordt bepaald. Voor de vaststelling van
het pgb voor roerende zaken zoals hulpmiddelen, autoaanpassingen, sportrolstoelen,
woningaanpassingen, etc. is geen referentietarief te bepalen. Het pgb wordt vastgesteld basis van het
programma van eisen en twee offertes, dan wel de tegenwaarde van het bedrag indien de gemeente zelf
de voorziening zou hebben gekocht. Daarnaast dient gewaarborgd te zijn dat deze zaken veilig
doeltreffend en cliënt gericht zijn.
Voor de overige maatwerkvoorziening die worden betrokken van gecontracteerde partijen en daarmee te
vergelijken partijen, wordt het pgb vastgesteld op 100% van het referentietarief. Voor andere derden,
niet zijnde personen uit het sociale netwerk, geldt een tariefvan maximaal zgss. Gecontracteerde (en
daarmee te vergelijken) aanbieders dienen aan alle eisen, waarborgen en kwalificaties van de
aanbesteding te voldoen. Dit brengt extra kosten met zich. 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.
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Er is aangegeven dat het om maximale tarieven gaat. Als de aanbieder een lager tarief hanteert, dan
wordt het pgb hierop afgestemd.
Bij de aanbesteding en inkoop van de ondersteuning zijn de volgende tarieven gehanteerd die gelden als
referentietarieven c.q. kostprijs:
Normbedragen liften 2017 volgens contract, exclusief BTW
Liften
Rechte trap
€ 1.923,11
Buitenbocht
Binnenbocht
Rechte trap met onder ofboven bocht 90°
€2.640,39
€ 2.640,39
Rechte trap met 2 bochten 90° 190
€3·049,82
€3·049,82
referentietarief

schoonmaakondersteuning

€ 21,05 per uur

Begeleiding
Functie eenheden per tarief

Uurtarief

Dagdeeltarief, (4 uur)

Reguliere begeleiding
Gespecialiseerde begeleiding
Reguliere dagbesteding
Gespecialiseerde dagbesteding
Persoonlijke verzorging

€44,20
€75,64
e 8,35
€ 12,58
€ 41,62

€ 176,80
€302,56
e 33,42
e 50,30

Beschermd Wonen nieuwe instroom 2017
Dagvergoeding
Dagvergoeding Plus
Dagvergoeding Beschermd wonen thuis
Dagvergoeding Beschermd wonen thuis Plus

€
€
€
€

149,25
223,33
127,56
192,69

Bescherm wonen overgangsklanten 2017
ZZP Dagvergoeding (inclusief dagbesteding)
GGZ-C1
GGZ-C2
GGZ-C3
GGZ-C4
GGZ-C5
GGZ-C6

€ 139,72
€ 163,66
€ 175,83
€223,33

Dagvergoeding (vpT incl.)
GGZ-C1
GGZ-C2
GGZ-C3
GGZ-C4
GGZ-C5
GGZ-C6

€ 77,14
€ 107,46
e 118,98
e 139,53
€ 150,24
€ 192,69

Kortdurend verblijf
referentietarief per etmaal

€ 101,--

€ 91,03

e 125,35

