
Was – wordt – tabel

Wijzigingen verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Dalfsen 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting

• Gesprek: gesprek in het kader van het 
onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, 
eerste lid, van de Wmo2015 en artikel 6 
van de Jeugdwet;

• Gesprek: gesprek in het kader van het 
onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, 
eerste lid, van de Wmo2015, dan wel 
ter uitvoering van artikel 2.9 onder a 
van de Jeugdwet;

Dit betreft een technische wijziging van de 
Verordening, die voortkomt uit wijziging van 
artikelnummers in de Jeugdwet

Artikel 1. Begripsbepalingen
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting

• Melding: melding aan het college als 
bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de 
Wmo2015 en in artikel 4, eerste lid van de 
Jeugdwet;

• Melding: melding aan het college als 
bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van 
de Wmo2015, dan wel ter uitvoering 
van artikel 2.9 onder a van de 
Jeugdwet;

Dit betreft een technische wijziging van de 
Verordening, die voortkomt uit wijziging van 
artikelnummers in de Jeugdwet

Artikel 1. Begripsbepalingen
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting

• Hulpvraag: behoefte aan 
maatschappelijke ondersteuning als 
bedoeld in artikel 2.3.2 van de Jeugdwet, 
eerste lid, van de Jeugdwet, dan wel de 
behoefte van een jeugdige of zijn ouders 
aan jeugdhulp in verband met opgroei- en 
opvoedingsproblemen, psychische 
problemen en stoornissen, als bedoeld in 
artikel 2.3, eerste lid, van de Jeugdwet;

• Hulpvraag: behoefte aan 
maatschappelijke ondersteuning als 
bedoeld in artikel 2.3.2 van de 
Wmo2015, dan wel de behoefte van 
een jeugdige of zijn ouders aan 
jeugdhulp in verband met opgroei- en 
opvoedingsproblemen, psychische 
problemen en stoornissen, als 
bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van 
de Jeugdwet;

Dit betreft een technische wijziging van de 
Verordening. Er werd verwezen naar een 
onjuiste wet.



Artikel 1. Begripsbepalingen
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting

• Ouders: hiermee worden ouders of 
verzorgers bedoeld van de jeugdige;

• Ouder: Gezaghebbende ouder, 
adoptieouder, stiefouder of een ander 
die een jeugdige als behorend tot zijn 
gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde 
een pleegouder;

Dit betreft een technische wijziging van de 
Verordening, waarbij aangesloten wordt op het 
begrip ‘ouder’ in de Jeugdwet.

Artikel 1. Begripsbepalingen
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting

• Maatwerkvoorziening: op de jeugdige of 
zijn ouders toegesneden voorziening als 
bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de 
Jeugdwet; ook wel individuele voorziening 
genoemd, of zoals opgenomen in de 
Wmo2015 een op de behoeften, 
persoonskenmerken en mogelijkheden 
van een persoon afgestemd geheel van 
diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en andere 
maatregelen:

Maatwerkvoorziening: op de jeugdige of 
zijn ouders toegesneden voorziening als 
bedoeld in artikel 2.3 van de Jeugdwet; 
ook wel individuele voorziening genoemd, 
of zoals opgenomen in de Wmo2015 een 
op de behoeften, persoonskenmerken en 
mogelijkheden van een persoon 
afgestemd geheel van diensten, 
hulpmiddelen, woningaanpassingen en 
andere maatregelen:

Dit betreft een technische wijziging van de 
Verordening, die voortkomt uit wijziging van 
artikelnummers in de Jeugdwet

Artikel 2. Vormen van ondersteuning
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting

• Algemene voorziening Hulp bij het 
Huishouden

• Algemene voorziening Hulp bij het 
Huishouden (uiterlijk nog beschikbaar 
tot 31-12-2022, en alleen nog voor 
cliënten die in 2021 toegang hadden 
tot deze voorziening)

Op 21 juni 2021 heeft een meerderheid van de 
raad ingestemd met de nieuwe 
beleidsuitgangspunten voor de Hulp bij het 
Huishouden (JOIN 1278). Per 1-1-2022 wordt 
de algemene voorziening opgeheven voor 
nieuwe cliënten en per 1-1-2023 voor huidige 
cliënten die in 2021 al toegang hadden tot deze 
voorziening. 



Artikel 9. Regels voor Pgb
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Artikel 9.4d De hoogte voor een pgb voor:
d. Huishoudelijke hulp: 

1. voor reguliere hulp bij het huishouden is 
geen pgb mogelijk, hiervoor is een 
voorliggende algemene voorziening 
beschikbaar. 

2. Hulp bij het huishouden waarvoor 
bijzondere deskundigheden zijn vereist, 
door een persoon die daarvoor is 
opgeleid, werkzaam voor een instelling 
met HKZ of gelijkwaardig keurmerk wordt 
bepaald op 76,3% van het vastgestelde 
zorg in natura tarief.

Artikel 9.4d De hoogte voor een pgb voor:
d. Huishoudelijke hulp: 

1. voor reguliere hulp bij het huishouden 
is geen pgb mogelijk, hiervoor is een 
voorliggende algemene voorziening 
beschikbaar. 

d. Huishoudelijke hulp waarvoor 
bijzondere deskundigheden zijn 
vereist, door een persoon die 
daarvoor is opgeleid, werkzaam voor 
een instelling met HKZ of 
gelijkwaardig keurmerk wordt bepaald 
op 76,3% van het vastgestelde zorg in 
natura tarief.

Op 21 juni 2021 heeft een meerderheid van de 
raad ingestemd met de nieuwe 
beleidsuitgangspunten voor de Hulp bij het 
Huishouden (JOIN 1278). Per 1-1-2022 wordt 
de algemene voorziening opgeheven voor 
nieuwe cliënten en per 1-1-2023 voor huidige 
cliënten die in 2021 al toegang hadden tot deze 
voorziening. 
Dit lid is daarom niet meer van toepassing. 

Artikel 11. Kwaliteitseisen professionele pgb zorg op basis van de Jeugdwet
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting

• Indien er een pgb verstrekt wordt op basis 
van de Jeugdwet, dan zijn onderstaande 
kwaliteitseisen van toepassing op de hulp 
die wordt betrokken. Er moet dan sprake 
zijn van een professional die voldoet aan 
de norm voor verantwoorde toedeling 
(artikel 4.1.2 Jeugdwet):

Indien er een pgb verstrekt wordt op basis 
van de Jeugdwet, dan zijn onderstaande 
kwaliteitseisen van toepassing op de hulp 
die wordt betrokken. Er moet dan sprake 
zijn van een professional die voldoet aan 
de norm voor verantwoorde toedeling 
(artikel 4.1.1 Jeugdwet):

Dit betreft een technische wijziging van de 
Verordening, die voortkomt uit wijziging van 
artikelnummers in de Jeugdwet



Artikel 12. Kwaliteitseisen professionele pgb zorg op basis van de Wmo 2015
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Indien er een pgb versterkt wordt op basis van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, dan 
zijn onderstaande kwaliteitseisen van toepassing 
op de hulp die betrokken wordt:

a. De aanbieder moet ingeschreven staan 
bij de kamer van koophandel;

b. De budgethouder overlegt op verzoek 
van het college een recente verklaring 
omtrent gedrag van de hulpverlener 
(niet ouder dan 3 maanden);

c. De budgethouder kan laten zien dat de 
hulpverlener over een adequate 
opleiding beschikt., voor zover dit voor 
de aard van de dienstverlening vereist, 
beschikt de hulpverlener over een BIG 
registratie;

d. De aanbieder moet meewerken aan een 
cliëntervaringsonderzoek en/ of 
daarvoor de benodigde informatie 
verstrekken.

Indien er een pgb versterkt wordt op basis van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, 
dan zijn onderstaande kwaliteitseisen van 
toepassing op de hulp die betrokken wordt:

e. De aanbieder moet ingeschreven 
staan bij de kamer van koophandel;

f. De budgethouder overlegt op 
verzoek van het college een recente 
verklaring omtrent gedrag van de 
hulpverlener (niet ouder dan 3 
maanden);

g. De budgethouder kan laten zien dat 
de hulpverlener over een adequate 
opleiding beschikt., voor zover dit 
voor de aard van de dienstverlening 
vereist, beschikt de hulpverlener 
over een BIG registratie;

h. De aanbieder moet meewerken aan 
een cliëntervaringsonderzoek en/ of 
daarvoor de benodigde informatie 
verstrekken.

i. Wanneer er vanuit het netwerk 
ondersteuning wordt ingezet, dan 
geldt altijd het informele tarief en 
hoeft er niet voldaan te worden aan 
de kwaliteitseisen.  

Dit lid is aangevuld n.a.v. een uitspraak de 
Centrale Raad van Beroep van dit jaar dat een 
professionele zorgverlener geen aanspraak 
maakt op het ‘professionele’ pgb-uurtarief indien 
die zorgverlener tot het sociale netwerk van de 
cliënt behoort.

Artikel 13. Bijdrage in de kosten van bij verordening aangewezen algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen of pgb’s  (alleen Wmo) 
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Artikel 13.3 Artikel 13.3 Op 21 juni 2021 heeft een meerderheid van de 

raad ingestemd met de nieuwe 



De bij verordening aangewezen voorziening is dat 
de algemene voorziening hulp bij het huishouden.

De bij verordening aangewezen voorziening is 
dat de algemene voorziening hulp bij het 
huishouden. (uiterlijk nog beschikbaar tot 31-
12-2022, en alleen nog voor cliënten die in 
2021 toegang hadden tot deze voorziening)

beleidsuitgangspunten voor de Hulp bij het 
Huishouden (JOIN 1278). Per 1-1-2022 wordt 
de algemene voorziening opgeheven voor 
nieuwe cliënten en per 1-1-2023 voor huidige 
cliënten die in 2021 al toegang hadden tot deze 
voorziening. 

Artikel 13.6
Op de bijdrage, bedoeld in het eerste lid, geldt  
geen eigen bijdrage voor cliënten met een 
inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. 

Artikel 13.6 
Voor cliënten met een inkomen tot 110% van 
de bijstandsnorm (Participatiewet) en een laag 
vermogen (zie artikel 34 Participatiewet) innen 
wij geen eigen bijdrage, zoals bedoeld in lid 1. 

Bij de toepassing van het minimabeleid op de 
eigen bijdrage Wmo kan door het CAK alleen 
gekeken worden naar het inkomen, niet naar het 
vermogen. Dit artikel klopt daarom niet met hoe 
de uitvoering gaat, en is daarom aangepast.

Artikel 13a. Afwijkende eigen bijdrage
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting

1. In afwijking van artikel 10a, tweede lid 
geldt een afwijkende eigen bijdrage 
voor: het collectief vervoer,  Mijn Taxi 
op Maat, is een bijdrage verschuldigd 
voor ritten niet zijnde vervoer naar de 
dagbesteding. In afwijking op  artikel 
2.1.4 lid 6 Wmo 2015, betaalt de 
cliënt de bijdrage rechtstreeks aan de 
vervoerder bij het gebruik van de 
taxirit. Basistarief: voor ritten tussen 
09:00 en 14:30 uur en voor ritten na 
17:00 uur.

2. Spitstarief: voor ritten voor 09:00 uur 
en voor ritten tussen 14:30 en 17:00 
uur 

3. Voor ritten op zaterdag en zondag 
geldt altijd het basistarief.

4. Het aantal kilometers wordt via de 
kortste route van herkomst naar 
bestemming bepaald.

1. In afwijking van artikel 10a, tweede lid 
geldt een afwijkende eigen bijdrage 
voor: het collectief vervoer,  Mijn Taxi 
op Maat, is een bijdrage verschuldigd 
voor ritten niet zijnde vervoer naar de 
dagbesteding. In afwijking op  artikel 
2.1.4 lid 6 Wmo 2015, betaalt de cliënt 
de bijdrage rechtstreeks aan de 
vervoerder bij het gebruik van de 
taxirit. Basistarief: voor ritten tussen 
09:00 en 14:30 uur en voor ritten na 
17:00 uur.

2. Spitstarief: voor ritten voor 09:00 uur 
en voor ritten tussen 14:30 en 17:00 
uur 

3. Voor ritten op zaterdag en zondag 
geldt altijd het basistarief.

4. Het aantal kilometers wordt via de 
kortste route van herkomst naar 
bestemming bepaald.

5. De tarieven voor 2021 voor Mijn 

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd om 
kostenstijgingen op te vangen. Hiervoor is een 
artikellid toegevoegd. 
De indexatiecijfers voor 2022 zijn op dit 
moment (eind oktober 2021) nog niet bekend. 
Er is daarom gekozen om ook een verwijzing 
op te nemen naar de website waar altijd de 
actuele tarieven te vinden zijn. 



5. De tarieven voor 2020 voor Mijn Taxi 
Op Maat zijn door de raad 
vastgesteld. Deze tarieven zijn 
vastgesteld op basis van de door de 
Provincie Overijssel vastgestelde 
tarieven voor het openbaar vervoer. 
De tarieven worden jaarlijks 
geïndexeerd. De tarieven in 2020 
zijn:

Aantal 
kilometer
s

Basistarie
f

Spitstarie
f

0 t/m 4 
kilometer

€1,36 €2,27

5 t/m 8 
kilometer

€2,13 €3,55

9 t/m 12 
kilometer

€2,89 €4,83

13 t/m 16 
kilometer

€3,94 €6,09

17 t/m 20 
kilometer

€4,43 €7,37

21 t/m 25 
kilometer

€5,18 €8,65

6. De actuele tarieven zijn te vinden 
op de website van Mijn Taxi Op Maat 
https://www.mijntaxiopmaat.nl/wmo-
vervoer/home/tarieven.html

Taxi Op Maat zijn door de raad 
vastgesteld. Deze tarieven zijn 
vastgesteld op basis van de door de 
Provincie Overijssel vastgestelde 
tarieven voor het openbaar vervoer. 
De tarieven worden jaarlijks 
geïndexeerd. De tarieven in 2021 
zijn:

Aantal 
kilometer
s

Basistarie
f

Spitstarie
f

0 t/m 4 
kilometer

€1,37 €2,29

5 t/m 8 
kilometer

€2,15 €3,58

9 t/m 12 
kilometer

€2,92 €4,87

13 t/m 16 
kilometer

€3,98 €6,15

17 t/m 20 
kilometer

€4,47 €7,44

21 t/m 25 
kilometer

€5,23 €8,73

6. De actuele tarieven zijn te vinden 
op de website van Mijn Taxi Op 
Maat 
https://www.mijntaxiopmaat.nl/wmo-
vervoer/home/tarieven.html

https://www.mijntaxiopmaat.nl/wmo-vervoer/home/tarieven.html
https://www.mijntaxiopmaat.nl/wmo-vervoer/home/tarieven.html
https://www.mijntaxiopmaat.nl/wmo-vervoer/home/tarieven.html
https://www.mijntaxiopmaat.nl/wmo-vervoer/home/tarieven.html


Artikel 18. Voorkomen en bestrijding ten onrechte ontvangen maatwerkvoorzieningen en misbruik of oneigenlijk gebruik van de Wmo2015 en 
Jeugdwet

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het college informeert cliënten of hun 

vertegenwoordiger in begrijpelijke 
bewoordingen over de rechten en plichten 
die aan het ontvangen van een 
maatwerkvoorziening  zijn verbonden en 
over de mogelijke gevolgen van misbruik 
en oneigenlijk gebruik van de wet. 

2. Een cliënt, jeugdige of zijn ouders doen 
aan het college op verzoek of onverwijld 
uit eigen beweging mededeling van alle 
feiten en omstandigheden, waarvan hem 
redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze 
aanleiding kunnen zijn tot heroverweging 
van een beslissing.  

3. Het college kan een beslissing als 
bedoeld in de Wmo of Jeugdwet herzien 
dan wel intrekken als het college vaststelt 
dat:  

a. de cliënt, jeugdige of zijn ouders 
onjuiste of onvolledige gegevens 
heeft verstrekt en de verstrekking 
van juiste of volledige gegevens 
tot een andere beslissing zou 
hebben geleid. 

b. de cliënt, jeugdige of zijn ouders 
niet langer op de 
maatwerkvoorziening is 
aangewezen. 

c. de maatwerkvoorziening niet 
meer toereikend is te achten. 

d. de cliënt langer dan drie 
maanden verblijft in een instelling 

1. Het college informeert cliënten of hun 
vertegenwoordiger in begrijpelijke 
bewoordingen over de rechten en plichten 
die aan het ontvangen van een 
maatwerkvoorziening  zijn verbonden en 
over de mogelijke gevolgen van misbruik 
en oneigenlijk gebruik van de wet. 

2 Een cliënt, jeugdige of zijn ouders doen 
aan het college op verzoek of onverwijld 
uit eigen beweging mededeling van alle 
feiten en omstandigheden, waarvan hem 
redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze 
aanleiding kunnen zijn tot heroverweging 
van een beslissing.  

3 Het college kan een beslissing als 
bedoeld in de Wmo of Jeugdwet herzien 
dan wel intrekken als het college vaststelt 
dat:  

a. de cliënt, jeugdige of zijn ouders 
onjuiste of onvolledige gegevens 
heeft verstrekt en de verstrekking 
van juiste of volledige gegevens 
tot een andere beslissing zou 
hebben geleid. 

b. de cliënt, jeugdige of zijn ouders 
niet langer op de 
maatwerkvoorziening is 
aangewezen. 

c. de maatwerkvoorziening niet 
meer toereikend is te achten. 

d. de cliënt langer dan drie 
maanden verblijft in een instelling 

Lid 8 is toegevoegd om een juridische 
grondslag te creëren voor de aanwijzing van 
toezichthouders die belast worden met het 
houden van toezicht op de naleving van 
rechtmatige uitvoering van het bepaalde bij 
of krachtens de Jeugdwet. De Jeugdwet zelf 
geeft die bevoegdheid niet aan het college, 
zodat een dergelijke bevoegdheid in de 
verordening Jeugdhulp moet worden 
opgenomen. De bevoegdheid tot aanwijzing 
van toezichthouders Jeugdwet draagt bij 
aan het bestrijden van misbruik, oneigenlijk 
en ondoelmatig gebruik van de Jeugdwet en 
de daarop gebaseerde Verordening 
maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdhulp 2022 van de gemeente Dalfsen.



als bedoeld in de Wet langdurige 
zorg of de Zorgverzekeringswet 

e. de cliënt, jeugdige of zijn ouders 
niet voldoet aan de aan de 
maatwerkvoorziening verbonden 
voorwaarden, of 

f. de cliënt, jeugdige of zijn ouders 
de maatwerkvoorziening niet of 
voor een ander doel gebruikt. 

4. Als het college een beslissing op grond 
van het derde lid, onder a, heeft herzien 
of ingetrokken en de verstrekking van de 
onjuiste of onvolledige gegevens 
opzettelijk heeft plaatsgevonden, kan het 
college van degene die opzettelijk 
onjuiste of onvolledige gegevens heeft 
verschaft geheel of gedeeltelijk de 
geldswaarde vorderen van de ten 
onrechte genoten individuele voorziening 
of het ten onrechte genoten pgb. 

5. Een beslissing tot verlening van een pgb 
kan worden ingetrokken als blijkt dat het 
pgb binnen 3 maanden na uitbetaling niet 
is aangewend voor de bekostiging van de 
voorziening waarvoor de verlening heeft 
plaatsgevonden. 

6. Als het recht op een in eigendom of in 
bruikleen verstrekte voorziening is 
ingetrokken, kan deze voorziening 
worden teruggevorderd. 

7. Het college onderzoekt periodiek, al dan 
niet steekproefsgewijs, het gebruik van 
maatwerkvoorzieningen met het oog op 
de beoordeling van de kwaliteit en recht- 
en doelmatigheid daarvan. 

als bedoeld in de Wet langdurige 
zorg of de Zorgverzekeringswet 

e. de cliënt, jeugdige of zijn ouders 
niet voldoet aan de aan de 
maatwerkvoorziening verbonden 
voorwaarden, of 

f. de cliënt, jeugdige of zijn ouders 
de maatwerkvoorziening niet of 
voor een ander doel gebruikt. 

4 Als het college een beslissing op grond 
van het derde lid, onder a, heeft herzien 
of ingetrokken en de verstrekking van de 
onjuiste of onvolledige gegevens 
opzettelijk heeft plaatsgevonden, kan het 
college van degene die opzettelijk 
onjuiste of onvolledige gegevens heeft 
verschaft geheel of gedeeltelijk de 
geldswaarde vorderen van de ten 
onrechte genoten individuele voorziening 
of het ten onrechte genoten pgb. 

5 Een beslissing tot verlening van een pgb 
kan worden ingetrokken als blijkt dat het 
pgb binnen 3 maanden na uitbetaling niet 
is aangewend voor de bekostiging van de 
voorziening waarvoor de verlening heeft 
plaatsgevonden. 

6 Als het recht op een in eigendom of in 
bruikleen verstrekte voorziening is 
ingetrokken, kan deze voorziening 
worden teruggevorderd. 

7 Het college onderzoekt periodiek, al dan 
niet steekproefsgewijs, het gebruik van 
maatwerkvoorzieningen met het oog op 
de beoordeling van de kwaliteit en recht- 
en doelmatigheid daarvan. 

8 Het college kan toezichthouders 
aanwijzen die belast zijn met het houden 
van toezicht op de naleving van de 
rechtmatige uitvoering van het bepaalde 



bij of krachtens de Jeugdwet, waaronder 
de bestrijding van misbruik, oneigenlijk en 
ondoelmatig gebruik van de Jeugdwet.

Bijlage 1 Tarieven Pgb Wonen
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

PERSOONSGEBONDEN BUDGET zzp excl. behandeling, excl. dagbesteding
op basis van 365 dagen 1GGZC* 2GGZC* 3GGZC 4GGZC 5GGZC 6GGZC
Excl. 
Vervoer

pgb (niet wonend in 
wooninitiatief)

€ 15.683 € 27.505 € 30.484 € 38.619 € 41.847 € 57.135

 
pgb (wonend in 
wooninitiatief)

€ 19.692 € 31.514 € 34.494 € 42.629 € 45.856 € 61.145

Incl. 
Vervoer

pgb (niet wonend in 
wooninitiatief)

nvt nvt nvt nvt nvt nvt

 
pgb (wonend in 
wooninitiatief)

nvt nvt nvt nvt nvt nvt



PERSOONSGEBONDEN BUDGET
zzp excl. behandeling, incl. dagbesteding

op basis van 365 dagen
1GGZC* 2GGZC* 3GGZC 4GGZC 5GGZC 6GGZC

Excl. 
Vervoer

pgb (niet wonend in 
wooninitiatief)

€ 25.436 € 37.260 € 40.238 € 48.373 € 51.601 € 66.889

 
pgb (wonend in 
wooninitiatief)

€ 29.446 € 41.268 € 44.247 € 52.383 € 55.611 € 70.898

Incl. 
Vervoer

pgb (niet wonend in 
wooninitiatief)

€ 26.601 € 38.424 € 41.403 € 49.538 € 52.767 € 68.054

 
pgb (wonend in 
wooninitiatief)

€ 30.611 € 42.433 € 45.412 € 53.548 € 56.775 € 72.064

* Deze toekenning wordt niet meer afgegeven vanaf 1-1-2015 in de regio IJssel-Vecht bij herindicaties

Maximale tarieven
Begeleiding inclusief 24/7 
beschikbaarheid € 69,40 per direct cliëntgebonden uur
Dagbesteding € 815,00 per maand
Dagbesteding inclusief vervoer € 912,35 per maand
Wooninitiatief € 4.006,17 per jaar

Indexering 2022 1,019%  

Toelichting
De tarieven zijn geïndexeerd.

Bijlage 2 Onderdelen Pgb beschermd wonen
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting

Bijlage 2 Onderdelen Pgb beschermd 
wonen
I. Individuele begeleiding en 24/7 op de locatie 
aanwezigheid van begeleiding/ toezicht
Ondersteuning bij tekortschietende zelfregie 
over het dagelijkse leven: 

Er was nog geen uitwerking opgenomen over 
de verschillende onderdelen binnen een pgb 
beschermd wonen.



1. begeleiding in verband met 
tekortschietende vaardigheden in het 
zelfregelend vermogen (dagelijkse 
bezigheden regelen, besluiten nemen, 
plannen en uitvoeren van taken, 
beheerszaken regelen, communicatie, 
sociale relaties, organisatie van de 
huishouding, persoonlijke 
zorg);(bevorderen zelfredzaamheid).

2. begeleiding bij de mogelijke integratie in de 
samenleving, met extra aandacht voor 
ontwikkeltrajecten op het vlak van wonen, 
werken, sociaal netwerk (doelgericht 
toepassen van methoden van 
casemanagement) (bevorderen 
participatie). 

De begeleiding is 24/7 op de locatie om 
ernstige (gezondheids-)problemen te 
voorkomen. 

Of

II. Individuele begeleiding plus 24 uur 
beschikbaarheid per dag
Ondersteuning bij tekortschietende zelfregie 
over het dagelijkse leven: 
1. begeleiding in verband met 

tekortschietende vaardigheden in het 
zelfregelend vermogen (dagelijkse 
bezigheden regelen, besluiten nemen, 
plannen en uitvoeren van taken, 
beheerszaken regelen, communicatie, 
sociale relaties, organisatie van de 
huishouding, persoonlijke 
zorg);(bevorderen zelfredzaamheid).



2. begeleiding bij de mogelijke integratie in de 
samenleving, met extra aandacht voor 
ontwikkeltrajecten op het vlak van wonen, 
werken, sociaal netwerk (doelgericht 
toepassen van methoden van 
casemanagement) (bevorderen 
participatie). 

Daarnaast realisatie van “beschikbaarheid van 
begeleiding”, waardoor de cliënt erop kan 
rekenen dat de zorgaanbieder naast planbare 
zorg ook 24/7 telefonisch beschikbaar is en 
indien noodzakelijk binnen 30 minuten 
beschikbaar ter plaatse. 

Dagbesteding plus eventueel vervoer (indien 
geïndiceerd)

Dagbesteding is een structurele tijdsbesteding 
met een concreet en goed omschreven doel 
waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die 
hem zingeving verleent. Onder dagbesteding 
wordt niet verstaan: 
- een reguliere dagstructurering die in de 

woon-/verblijfssituatie wordt geboden;
- een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo, 

uitstapjes en dergelijke.

Vervoer betreft het  bieden van vervoer naar 
en van de plaats voor dagbesteding, voor 
zover de cliënt uit oogpunt van doelmatige 
zorgverlening redelijkerwijs op is aangewezen.
Wooninitiatief 
Van een wooninitiatief is sprake als:

 Minimaal 3 en maximaal 26  bewoners 
van het betreffende wooninitiatief 



wonen en zorg ontvangen via een 
PGB (uit hetzij Wlz, Wmo, Jeugdwet of 
Zvw);

 Cliënten wonen in 1 huis of geclusterd 
binnen een straal van 100 meter;

 Er een gemeenschappelijke ruimte 
aanwezig is voor gezamenlijke 
activiteiten;

 De PGB-budgetten gebundeld worden 
en hiervoor zorg wordt ingekocht.

Deze toeslag mag  gebruikt worden voor:
 alarmsystemen
 uitluisterapparatuur
 brandveiligheid
 domotica
 onderhoud van onder punt 1 t/m 4 

genoemde punten
 zorg gerelateerde investeringen in 

gemeenschappelijke ruimten


