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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:
e

de 4 wijziging van het Besluit maatschappelijke ondersteuning Houten;
Artikel 1
Artikel 7, Bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening (Zorg in Natura en Persoonsgebonden
budget), lid 8 wordt als volgt gewijzigd:
‘ 8. De ritbijdrage voor gebruik van de Regiotaxi voor Wmo-vervoerpashouders bedraagt € 0,80 per
zone.’
Artikel 2
Bijlage 2 van het Besluit wordt ingetrokken en vervangen door de volgende bijlage:
‘Bijlage 2 bij Besluit maatschappelijke ondersteuning
Tarieven zorg in natura
De tarieven voor de diensten die de gemeente heeft ingekocht bedragen m.i.v. 1 januari 2019:
Maatwerkvoorziening

Tarief

Eenheid

Ondersteuning zelfredzaamheid 1

€ 41,43

Uur

Ondersteuning zelfredzaamheid 2

€ 53,86

Uur

Ondersteuning zelfredzaamheid 3

€ 67,32

Uur

Ondersteuning maatschappelijke deelname 1

€ 30,04

Dagdeel

Ondersteuning maatschappelijke deelname 2

€ 45,58

Dagdeel

Ondersteuning maatschappelijke deelname 3

€ 59,04

Dagdeel

Kortdurend verblijf: verblijfs- en zorgcomponent

€ 171,91

Etmaal

Maatwerkvoorziening

Tarief

Eenheid

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V

€ 7,27

Dag

Vervoer dagbesteding GGZ

€ 7,09

Dag

Vervoer dagbesteding GHZ extramuraal

€ 8,58

Dag

Vervoer dagbesteding GHZ rolstoel extramuraal

€ 20,72

Dag

Huishoudelijke Ondersteuning 1

€ 216,-

Periode van 4 weken

Huishoudelijke Ondersteuning 2

€ 324,-

Periode van 4 weken

Huishoudelijke Ondersteuning Plus

€ 27,-

Uur

Eigen bijdragen
De hoogte van de eigen bijdrage bedraagt maximaal de kostprijs van de maatwerkvoorziening, voor
diensten:
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

Maatwerkvoorziening

Tarief

Eenheid

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V

€ 7,27

Dag

Vervoer dagbesteding GGZ

€ 7,09

Dag

Vervoer dagbesteding GHZ extramuraal

€ 8,58

Dag

Vervoer dagbesteding GHZ rolstoel extramuraal

€ 20,72

Dag

Huishoudelijke Ondersteuning 1 (incl. Huishoudelijke
Ondersteuning Plus)

€ 16

1

1

Uur

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

Maatwerkvoorziening

Tarief

Huishoudelijke Ondersteuning 2 (incl. Huishoudelijke
Ondersteuning Plus)

€ 19

2

Eenheid
Uur

Persoonsgebonden budget
1. De hoogte van de pgb-tarieven voor de maatwerkvoorzieningen diensten zijn voor indicaties
vanaf 1 januari 2019 als volgt:
Maatwerkvoorziening

Beroepsmatige
ondersteuning: niet
gecontracteerde aanbieders

Niet beroepsmatige
ondersteuning

Ondersteuning zelfredzaamheid 1

Max € 41,43 per uur

75% tot een maximum
van € 20 per uur

Ondersteuning zelfredzaamheid 2

Max € 53,86 per uur

75% tot een maximum
van € 20 per uur

Ondersteuning zelfredzaamheid 3

Max € 67,32 per uur

75% tot een maximum
van € 20 per uur

Ondersteuning maatschappelijke
deelname 1

Max. € 30,04 per dagdeel

75% tot een maximum
van € 20 per dagdeel

Ondersteuning maatschappelijke
deelname 2

Max. € 45,58 per dagdeel

75% tot een maximum
van € 20 per dagdeel

Ondersteuning maatschappelijke
deelname 3

Max. € 59,04 per dagdeel

75% tot een maximum
van € 20 per dagdeel

Kortdurend verblijf: verblijfs- en
zorgcomponent

Max. € 171,91 per etmaal

75% tot een maximum
van € 30 per etmaal

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling
V&V

Max. € 7,27 per dag

75%

Vervoer dagbesteding GGZ

Max. € 7,09 per dag

75%

Vervoer dagbesteding GHZ extramuraal

Max. € 8,58 per dag

75%

Vervoer dagbesteding GHZ rolstoel
extramuraal

Max. € 20,72 per dag

75%

Huishoudelijke ondersteuning 1

Max € 216,- per 4 weken

Max € 162,- per 4
weken

Huishoudelijke ondersteuning 2

Max € 324,- per 4 weken

Max € 243,- per 4

2

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

Maatwerkvoorziening

Beroepsmatige
ondersteuning: niet
gecontracteerde aanbieders

Niet beroepsmatige
ondersteuning

weken
Huishoudelijke Ondersteuning Plus

Max. € 27,- per uur

75% tot een maximum
van € 20 per uur

2. De hoogte van de pgb-tarieven voor een zaak zijn als volgt:
Maatwerkvoorziening

Maximaal budget

Bouwkundige woningaanpassingen

Dit tarief wordt vastgesteld op een
marktconforme prijs hetgeen wordt bepaald door
het opvragen één of meerdere offertes.

Niet bouwkundige woningaanpassingen
(bijvoorbeeld tillift, etc)

Dit tarief is maximaal aan het tarief waarvoor het
college deze voorzieningen heeft ingekocht.

Vervoersvoorzieningen (bijvoorbeeld
scootmobiel, driewielfiets, etc)

Dit tarief is maximaal aan het tarief waarvoor het
college deze voorzieningen heeft ingekocht.

Rolstoelen

Dit tarief is maximaal aan het tarief waarvoor het
college deze voorzieningen heeft ingekocht.

Tegemoetkoming meerkosten
Maximaal budget
Verhuiskosten

Opmerkingen

€ 2.268,00

Vervoerskosten:


eigen auto

€ 0,18 p km met een maximum
van € 680,00 per jaar

Vergoeding op declaratiebasis



bruikleenauto

€ 0,18 p km met een maximum
van € 828,00 per jaar

Vergoeding op declaratiebasis



individuele taxi

€ 0,18 p km met een maximum
van € 630,00 per jaar

Vergoeding op declaratiebasis



rolstoeltaxi

€ 0,18 p km met een maximum
van € 1.896,00 per jaar

Vergoeding op declaratiebasis



medisch noodzakelijke
begeleiding

€ 0,18 p km met een maximum
van € 420,00 per jaar

Vergoeding op declaratiebasis

Taxivervoer van jeugdigen:


nul tot vijfjarigen

geen vergoeding

Maximaal budget

Opmerkingen



vijf tot 12 jarigen

maximaal 50% van € 630,00
(per jaar)

Vergoeding op declaratiebasis



twaalf tot vijftienjarigen

maximaal 75% van € 630,00
(per jaar)

Vergoeding op declaratiebasis



vijftien jaar en ouder

Maximaal 100% van € 630,00
(per jaar)

Vergoeding op declaratiebasis

€ 3.500,00

Tegemoetkoming in aanschaf
en onderhoud voor een periode
van minimaal drie jaar (en
technisch afgeschreven)

Sportrolstoel of andere
sportvoorziening

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.
e

2. Dit besluit wordt aangehaald als: 4 wijziging van het Besluit maatschappelijke ondersteuning
Houten.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Houten op 18 december 2018.
Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,

H.S. den Bieman.

W.M. de Jong.

