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Het college van burgemeester en wethouders van Houten;
gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Houten;
besluit vast te stellen:
de 1e wijziging van het Besluit maatschappelijke ondersteuning Houten;
Artikel 1
Onder intrekking van het bestaande artikellid luidt artikel 7, lid 7 als volgt:
Bij een persoonsgebonden budget wordt de eigen bijdrage berekend over het bedrag dat de
klant van de gemeente ontvangt. Uitzondering hierop zijn de persoonsgebonden budgetten voor
Ondersteuning Zelfredzaamheid, Ondersteuning Maatschappelijke Deelname (incl vervoer) en
Kortdurend verblijf. De eigen bijdrage over de pgb’s voor deze voorzieningen wordt berekend
over 30% van het budget dat de klant van de gemeente ontvangt.
Artikel 2
De tabel ‘eigen bijdrage’ van bijlage 2 komt te luiden:
Eigen bijdragen
De eigen bijdrage wordt berekend over de volgende tarieven:
Maatwerkvoorziening
Tarief

Eenheid

Ondersteuning zelfredzaamheid 1

€ 15,00

Uur

Ondersteuning zelfredzaamheid 2

€ 15,00

Uur

Ondersteuning zelfredzaamheid 3

€ 15,00

Uur

Ondersteuning maatschappelijke deelname 1

€ 15,00

Dagdeel

Ondersteuning maatschappelijke deelname 2

€ 15,00

Dagdeel

Ondersteuning maatschappelijke deelname 3

€ 15,00

Dagdeel

Kortdurend verblijf: verblijfs- en zorgcomponent

€ 15,00

Etmaal

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V

€ 7,02

Dag

Vervoer dagbesteding GGZ

€ 6,84

Dag

Vervoer dagbesteding GHZ extramuraal

€ 8,28

Dag

Vervoer dagbesteding GHZ rolstoel extramuraal

€ 20,00

Dag

Huishoudelijke ondersteuning 1

€ 161

Uur

1 Dit tarief wordt uitsluitend gehanteerd voor de berekening van de eigen bijdrage bij zorg in
natura.
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Huishoudelijke ondersteuning 2

€ 192

Uur

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: 1e wijziging van het Besluit maatschappelijke
ondersteuning Houten.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Houten op 22 maart
2016.
Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,

H.S. den Bieman.

W.M. de Jong.

2 Dit tarief wordt uitsluitend gehanteerd voor de berekening van de eigen bijdrage bij zorg in
natura.
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