
 
Tarievenoverzicht  Wmo 2016 

 
Wanneer een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning wordt toegekend dan geldt hiervoor meestal een eigen bijdrage, welke in 
4-wekelijkse termijnen wordt geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). De 
gemeente Sittard-Geleen meldt de (volledige) kostprijs van de voorziening bij het CAK, 
het CAK berekent vervolgens op basis van inkomen  welke eigen bijdrage over dit 
bedrag verschuldigd is. 
 
Wanneer een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning wordt toegekend, dan bestaat er een keuzevrijheid tussen Zorg in Natura 
(ZIN) en een persoonsgebonden budget (PGB). De PGB bedragen zijn afgeleid van de 
ZIN-tarieven en worden via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) rechtstreeks uitbetaald 
aan de zorgverlener. 
 
Om inzicht te geven in de bedragen, welke aan het CAK worden doorgegeven, én om 
inzicht te geven in de hoogte van een PGB, is onderstaand tarievenoverzicht opgesteld. 
  
 

Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning (1-4-2016) 
De maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning komt voort uit de voormalige 
maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. Hulp bij het huishouden werd in de vorm 
van uren en minuten geïndiceerd. De huishoudelijke ondersteuning per 1 April 2016 
wordt in de vorm van een arrangement toegekend. Voor deze huishoudelijke 
ondersteuning gelden de volgende tarieven: 
  
 Zorg in natura (ZIN) 

 
per 4 weken 

(CAK) 

PGB (70%)* 
 

per 4 weken 
(CAK) 

PGB (70%)* 
 

per maand 
(SVB) 

 

Arr. 1 €. 215,00 €. 150,50 €. 163,04 
Arr. 2 €. 275,00 €. 192,50 €. 208,54 
Arr. 3 €. 350,00 €. 245,00 €. 265,42 
 
*De PGB-bedragen voor de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning zijn gebaseerd op 70% 
van de tarieven Zorg in Natura (ZIN). 

 
Opslagen 
Het zorgen voor kinderen tot 7 jaar, het bereiden van broodmaaltijden en het opwarmen 
van de warme maaltijd, zijn taken die kunnen behoren tot de huishoudelijke 
ondersteuning. Deze taken zijn echter niet in één van de arrangementen meegenomen.  
Wanneer deze taken worden geïndiceerd, dan wordt een opslag berekend op het 
arrangementstarief, gebaseerd op het aantal uren/minuten per week dat nodig wordt 
geacht voor het uitvoeren van deze specifieke taken.  
 
Het uurtarief dat hierbij wordt gehanteerd bedraagt €. 23,92 per uur bij Zorg in Natura 
en €. 16,74 per uur bij PGB (70% van ZIN).   
 
 
 



Maatwerkvoorziening Ondersteuning 
De maatwerkvoorziening Ondersteuning is de maatwerkvoorziening welke voortkomt uit 
de voormalige (AWBZ-)indicaties Begeleiding individueel en/of Begeleiding groep 
(dagbesteding). Deze voorziening wordt toegekend in de vorm van een arrangement. 
Voor de maatwerkvoorziening Ondersteuning gelden de volgende tarieven:   
 
 
 
 

 
Zorg in natura (ZIN) 

 
per 4 weken  

(CAK) 

 
PGB 90%* 

 
PGB 95 %* 

 
Per 4 weken 

(CAK) 

 
Per maand 

(SVB) 

 
Per 4 weken 

(CAK) 

 
Per maand 

(SVB) 

 
Arr. 1 €      235,00 €   211,50 €   229,13 €   223,25 €      241,85 
Arr. 2 €      265,00 €   238,50 €   258,38 €   251,75 €      272,73 
Arr. 3 €      300,00 €   270,00 €   292,50 €   285,00 €      308,75 
Arr. 4 €      640,00 €   576,00 €   624,00 €   608,00 €      658,67 
Arr. 5 €      650,00 €   585,00 €   633,75 €   617,50 €      668,96 
Arr. 6 €      710,00 €   639,00 €   692,25 €   674,50 €      730,71 
Arr. 7 €      950,00 €   855,00 €   926,25 €   902,50 €      977,71 
Arr. 8 €   1.000,00 €   900,00 €   975,00 €   950,00 €   1.029,17 
Arr. 9 €   1.025,00 €   922,50 €   999,38 €   973,75 €   1.054,90 
 
*Het PGB-bedrag voor de maatwerkvoorziening Ondersteuning wordt op basis van de tarieven Zorg in 
Natura (ZIN) berekend.  
Wordt de ondersteuning geleverd door iemand uit het sociale netwerk, dan wordt het PGB-bedrag op 90 % 
van het ZIN-tarief vastgesteld. 
Wordt de ondersteuning geleverd door een professionele zorgverlener of instantie mét een inschrijving in de 
kamer van koophandel, dan wordt het PGB-bedrag op 95 % van het ZIN-tarief vastgesteld. 
 
Opslag rolstoelvervoer 
Wanneer er sprake is van permanente rolstoelgebondenheid en de maatwerkvoor-
ziening Ondersteuning wordt in de vorm van een dagbestedingsactiviteit op locatie 
geleverd, dan kan er aanvullend op het arrangement een opslag voor rolstoelvervoer 
worden toegekend. Voor deze opslag rolstoelvervoer gelden de volgende tarieven:   

 
Zorg in natura (ZIN) 
per 4 weken (CAK) 

 
PGB  

Per 4 weken (CAK) 

 
PGB 

Per maand (SVB) 
€. 210,00 €. 210,00 €. 227,50 

 
 

Overige Maatwerkvoorzieningen 
Voor overige maatwerkvoorzieningen, zoals een woningaanpassing of een 
vervoersvoorziening, geldt dat de kostprijs van de voorziening afhankelijk is van de aard 
van de voorziening en de individuele situatie. De kostprijs van deze voorziening wordt 
aan de hand van offertes bepaald en kan dus niet in een tarievenoverzicht worden 
opgenomen. 
 


