
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Sittard-Geleen houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning

Besluit Wmo Sittard-Geleen 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

 

gelet op Artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet, de Wmo 2015, het uitvoeringsbesluit 2015 en de artikelen

11, 12, 15, 16, 17, 20, 22 van de Verordening Wmo Sittard-Geleen 2019, besluit vast te stellen het Besluit

Wmo gemeente Sittard-Geleen 2019.

 

Artikel 1. Afleggen verantwoording Persoonsgebonden budget (Pgb)
a. Degene aan wie een Pgb als bedoeld in artikel 7 en 8 van dit Besluit (Woonvoorzieningen en

Vervoer) is toegekend, verstrekt binnen 3 maanden na het verlenen van de voorziening de hierop

betrekking hebbende originele factuur aan het college.

b. Degene aan wie een Pgb als bedoeld in artikel 7 van dit Besluit voor woningvoorziening is

toegekend, meldt zo mogelijk binnen een termijn van maximaal 12 maanden nadat het Pgb werd

verleend, op basis van een door het college aan te reiken gereedmeldingsformulier, inhoudende

dat de woningaanpassing is gerealiseerd onder overlegging van de hierop betrekking hebbende

originele facturen.

c. De vaststelling van de hoogte van het Pgb (voor bouwkundig en niet bouwkundige

(woon)voorzieningen) vindt plaats nadat het gereedmeldingsformulier met bijbehorende facturen

door het college zijn ontvangen en het college heeft vastgesteld dat de aanpassing heeft

plaatsgevonden overeenkomstig het programma van eisen.

d. Het vastgestelde persoonsgebonden budget betreft een maximum vergoeding. Indien de

ingediende nota lager is dan het toegekende budget, zal het Pgb gelijk gesteld worden met het

bedrag vermeld in de nota

e. Bij overlijden van de cliënt, na de 15e in een kalendermaand, zal het Pgb voor de

maatwerkvoorziening in de vorm van een dienstverlening worden stopgezet per eerste dag van

de maand volgend op de maand van overlijden. Valt de overlijdensdatum voor of op de 15e in

een kalendermaand dan zal het Pgb over de tweede helft van die kalendermaand door het college

worden teruggevorderd.

Artikel 2. Weigeringsgronden Pgb
Verstrekking van een toegekende maatwerkvoorziening in de vorm van een Pgb vindt niet plaats als:

a. Op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige

vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben met het omgaan met een Pgb of;

b. Een persoon die schulden heeft of in een schuldhulpverleningstraject zit, waaronder tevens

begrepen een schuldsanering op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;

c. Op grond van de progressiviteit van het ziektebeeld de aangevraagde voorziening zo snel weer

door een aangepaste voorziening vervangen dient te worden dat deze verstrekking zich daardoor

niet leent voor een Pgb.

d. Indien er sprake is van verslavingsproblematiek.

e. Indien de cliënt niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 11 (Regels voor een Pgb) van de

Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2019.

Artikel 3. Vrij besteedbaar bedrag Pgb
Het Pgb voor een maatwerkvoorziening ondersteuning of een maatwerkvoorziening huishoudelijke

ondersteuning kent een vrij besteedbaar bedrag waarover geen verantwoording verschuldigd is. Dit

bedrag bedraagt € 150,- per jaar.

Artikel 4. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of Pgb
De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening

van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit

Wmo 2015.

Artikel 5. Maximale looptijd
a. De maximale looptijd van een beschikking voor huishoudelijke ondersteuning betreft 5 jaar.

b. De maximale looptijd van een beschikking voor een maatwerkvoorziening ondersteuning betreft

5 jaar.
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c. De maximale looptijd van een beschikking voor een maatwerkvoorziening kortdurend verblijf

betreft 6 maanden.

Indien het college daartoe aanleiding ziet kan er eerder een herbeoordeling plaatsvinden.

Artikel 6. Waardering mantelzorgers
De jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente bestaat uit ten minste

de jaarlijkse dag van de mantelzorg. De criteria om in aanmerking te komen voor de

mantelzorgwaardering staan beschreven in de Beleidsregels Wmo gemeente Sittard-Geleen 2019

Artikel 7. Woonvoorziening:
1. Eenvoudige woonvoorziening:

Voor het berekenen van de kosten van eenvoudige standaard woonvoorzieningen gelden

de normbedragen, zoals opgenomen in de genormeerde lijst van prijzen van
a.

woningaanpassingen (bijlage 2 bij dit besluit). Deze normbedragen worden jaarlijks door

de gemeente vastgesteld. De standaardaanpassingen kunnen conform de vastgestelde

normbedragen uitgevoerd worden (bijvoorbeeld door aannemers of installateurs).

2. Bouwkundige of woontechnische woonvoorzieningen:

De kosten van onderhoud, verzekering, keuring en reparatie voor de kosten van onderhoud,

keuring en reparatie liftinstallaties zal het bedrag als bedoeld in bijlage 4 van dit Besluit niet

te boven gaan.

a.

b. Bij het vaststellen van de hoogte van een persoonsgebonden budget van een bouwkundige

of woontechnische woonvoorziening, wordt rekening gehouden met de volgende kosten:

i. De aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van

de voorziening. Indien de voorziening in zelfwerkzaamheid wordt getroffen, vervalt

de post loonkosten en worden alleen de materiaalkosten vergoed.

ii. Het architectenhonorarium inclusief BTW, indien het omgevingsvergunnings-plichtige

werkzaamheden betreffen, tot maximaal 10% van de aanneemsom, met dien verstande

dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium zoals vastgelegd in de vigerende

DNR 
 1 

.

De noodzaak van het inschakelen van een architect is aantoonbaar en is een voorwaarde

voor de subsidieverstrekking van deze kosten.

iii. De leges voor zover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening met

betrekking tot de woonvoorziening.

iv. De verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting.

v. Renteverlies, dat ontstaat indien de belanghebbende noodzakelijke betaling aan derden

moet doen voordat tot vergoeding is overgegaan, maar uitsluitend indien deze

betalingen verband houden met de bouw dan wel het treffen van voorzieningen.

vi. De prijs van bouwrijpe grond indien de aanschaf van de grond noodzakelijk is omdat

niet binnen het oorspronkelijke kavel gebouwd kan worden.

vii. Na de oorspronkelijke raming ontstane kosten, die ten tijde van de raming van de

kosten redelijkerwijs niet voorzien konden worden, mits het college schriftelijk

toestemming geeft voor de uitgave van deze extra bedragen.

viii. De kosten van noodzakelijk technisch onderzoek en voor advisering over de te treffen

aanpassing, indien deze kosten zijn gemaakt voorafgaand aan de aanbesteding en

geen deel uitmaken van de aanneemsom. Over de te vergoeden onderzoekskosten bij

de complexe woningaanpassingen zal de verhuurder vooraf met de gemeente

overleggen.

ix. De kosten van heraansluiting op de openbare nutsvoorziening.

x. Met de woningstichtingen is een convenant gesloten wanneer en in welke mate

bepaalde kosten in rekening gebracht mogen worden.

3. Afschrijvingstermijn:

Het afschrijvingsschema wordt bepaald op basis van een genormeerde lijst van prijzen van

woningaanpassingen (bijlage 2 en 3 bij dit Besluit).
a.

4. Terugbetaling van een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening:

vindt slechts plaats indien de kosten van de woningaanpassing, minimaal € 10.000,- heeft

bedragen en de woningeigenaar binnen 7 jaar na de datum van gereed melding van de

werkzaamheden de woning verkoopt.

a.

 

1 ) De DNR beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor

opdrachtgever en -nemer
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b. Bij terugvordering wordt de terugbetalingsverplichting aan de hand van onderstaand schema

berekend.

i. 1e jaar afschrijving 25% totale afschrijving 25%

ii. 2e jaar afschrijving 20% totale afschrijving 45%

iii. 3e jaar afschrijving 15% totale afschrijving 60%

iv. 4e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 70%

v. 5e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 80%

vi. 6e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 90%

vii. 7e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 100%

 De afschrijvingstermijn gaat in op de datum van de verkoop van de woning.

Artikel 8. Vervoer
1. Collectief vervoer:

Voor gebruik van het collectief vervoer met een Wmo-pas is een ritbijdrage per zone conform

het openbaar vervoer verschuldigd. Bij de inwerkingtreding van dit besluit bedraagt de

ritbijdrage € 0,80 per zone.

a.

Artikel 9. Betrekken van ingezetenen bij het beleid
Het betrekken van inwoners bij het beleid verloopt via de Wmo-adviesraad en andere

cliëntvertegenwoordigers.

Artikel 10 Tarieven maatwerkvoorziening Ondersteuning, Kortdurend Verblijf en

Huishoudelijke Ondersteuning
De tarieven welke in 2019 gehanteerd worden voor de maatwerkvoorzieningen Ondersteuning,

Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke Ondersteuning zijn als bijlage 5 opgenomen bij dit besluit.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019

2. Het Besluit Wmo Sittard-Geleen 2018 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019 met dien

verstande dat zij van toepassing blijven voor cliënten die voor 1 januari 2019 een beschikking

hebben ontvangen o.g.v. het Besluit Wmo 2018

3. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Wmo Sittard-Geleen 2019

Aldus besloten door het college van de gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 18 december

2018.

De Burgemeester

Drs. G.J.M. Cox

De Secretaris

mr. G.J.C. Kusters
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Bijlage 1: Maximale normbedragen woningsanering
Maximale normbedragen (inclusief BTW) per 1 januari 2019 bij woningsanering ingevolge van artikel

11, lid 4 onder i van de verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2018.

 

Per eenheidPrijs (incl. BTW)Rubriek

Bedragen incl. BTW

Meter [4 meter breed]€ 48,72Vloerbedekking vinyl

Meter [1,75 meter hoog]€ 17,83Jaloezieën

 

 

Gemeenteblad 2018 nr. 282408 28 december 20184



Bijlage 2: Maximale normbedragen bij woningaanpassingen
Maximale normbedragen bij woningaanpassingen (inclusief BTW, materialen, opslag- en arbeidskosten,

excl. administratiekosten) per 1 januari 2019 bij woningaanpassingen ingevolge artikel 7 van dit Besluit.

 

Rubriek 1 Rolstoeltoegankelijkheid

 

 

eenhedenNormbedragAfschrijvings-Omschrijving voorzieningRubriek

(incl. BTW)termijn

/st€ 292,9420 jaarVerwijderen dorpel buitendeur1.01

/st€ 195,2720 jaarVerwijderen dorpel binnendeur1.02

/st€ 3.566,5720 jaarVerbreden buitendeur1.03

/st€ 1.017,5520 jaarVerbreden binnendeur nastelkozijn1.04.01

/st€ 2.098,8620 jaarVerbreden binnendeur

inmetselkozijn

1.04.02

/st€ 251,8320 jaarBeschermingsprofiel kozijn1.05

/st€ 157,2520 jaarSchopplaat tegen deur1.06

/m2€ 157,2520 jaarVerhoging toegangspad1.07.01

/m2€ 146,9820 jaarVerhoging+verbreden toegangspad1.07.02

/m2€ 850,0215 jaarHellingbaan buiten staal recht1.08.01

/m2€ 829,4615 jaarHellingbaan buiten staal met

bordes

1.08.02

/m2€ 945,6115 jaarHellingbaan buiten traditioneel

recht

1.08.03

/m2€ 1.017,5615 jaarHellingbaan buiten traditioneel met

bordes

1.08.04

/m2€ 556,367 jaarVlonder bij toegangsdeur1.09

/st€ 419,357 jaarVlinderbrugje (oploopdrempel)

voor binnendrempel

1.10

/m2€ 566,3415 jaarVlonder balkon1.11

/m2€ 3.883,1820 jaarAanbouw nieuwe entree woning1.21

 Offerte20 jaarScootmobielstalling1

 

 

Rubriek 2 Sanitair

 

eenhedenNormbedragAsfchrijvings-Omschrijving voorzieningRubriek

(incl. BTW)termijn

/m2€ 493,3620 jaarDouchevloer op afschot [antislip

norm R11]

2.01.01

/st€ 633,146 jaarSlidex tot 5 m22.01.01a

/st€ 723,626 jaarSlidex tot 10m22.01.01b

/st€ 944,5912 jaarVerlaagde douchebak 50mm2.01.02

/m2€ 240,5120 jaarVervangen wandtegels2.02a

/m2€ 347,4120 jaarVervangen vloertegels2.02b

/st€ 104,858 jaarWandbeugel 700mm2.03.01

/st€ 107,938 jaarWandbeugel 800mm2.03.02

/st€ 111,008 jaarWandbeugel 900mm2.03.03

/st€ 16,458 jaarContraplaat tbv wandbeugel2.03.05

/st€ 291,908 jaarOpklapbare toiletbeugel 600mm2.04.01

/st€ 302,208 jaarOpklapbare toiletbeugel 830mm2.04.02

/st€ 310,418 jaarOpklapbare toiletbeugel

830mm+toiletrolhouder

2.04.03
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/st€ 407,028 jaarBeugel opklapbaar met statief

600mm

2.05.01

/st€ 423,478 jaarBeugel opklapbaar met statief

830mm

2.05.02

/st€ 430,678 jaarBeugel opklapbaar met statief

830mm + toiletrolhouder

2.05.03

/st€ 356,668 jaarDouchezit opklapbaar

wandmontage

2.06.01

/st€ 469,718 jaarDouchezit opklapbaar

wandmontage + armleuning

2.06.02

/st€ 79,59N.v.t.Verplaatsen douchezitje 

/st€ 53,458 jaarContraplaat tbv douchezit2.06.03

/st€ 118,208 jaarHulppootset tbv douchezit2.06.04

/st€ 239,4910 jaarRolstoelspiegel bij wastafel2.10

/st€ 3.016,7110 jaarStoma-wastafel2.11

/st€ 865,4510 jaarWastafel onderrijdbaar2.12.01

/st€ 1.617,8210 jaarWastafelmodule, verstelbaar2.12.02

/st€ 116,15N.v.t.Demonteren fonteintje2.20

/st€ 219,96N.v.t.Ergonomisch plaatsen kraan2.21

 

 

Rubriek 3 Keuken

 

eenhedenNormbedragAfschrijvings-Omschrijving voorzieningRubriek

(incl. BTW)termijn

/st€ 5.981,0015 jaarKeuken onderrijdbaar3.01.01

/st€ 9.444,8315 jaarHoekkeuken onderrijdbaar3.01.02

/st€ 12.340,2615 jaarKeuken onderrijdbaar en

verstelbaar

3.02.01

/st€ 3.640,6215 jaarAanpassen keuken tbv

onderrijdbaarheid [losse

onderkasten]

3.03

/st€ 4.091,8415 jaarAanpassen keuken tbv

onderrijdbaarheid [met onderblok]

3.04

/st€ 63,7315 jaarVerplaatsen keukenkast3.05

 

 

Rubriek 4 Verticaal verplaatsen

 

eenhedenNormbedragAfschrijvings-Omschrijving voorzieningRubriek

(incl. BTW)termijn

/stofferte12 jaarStoeltraplift tbv rechte steektrap4.01.01

/stofferte12 jaarStoeltraplift tbv trap met kwart4.01.02

/stofferte1 jaarStoeltraplift tbv trap met dubbele

kwart

4.01.02a

/m1€ 53,0210 jaarSmetplank verwijderen4.01.11

/m2€ 391,6115 jaarWand op verdieping verplaatsen4.01.12

/st€ 3.374,4215 jaarBouwkundige aanpassing traplift4.01.13

/m1€ 100,7310 jaarAanbrengen extra trapleuning4.02

 

 

Rubriek 5 Deuropenersystemen
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eenhedenNormbedragAfschrijvings-Omschrijving voorzieningRubriek

(incl. BTWtermijn

/st€ 3.600,5310 jaarDeurautomaat op buitendeur5.01

/st€ 4.302,5610 jaarAutomaat op buitendeur met

intercom

5.02

/st€ 4.197,7010 jaarDeurautomaat voor grote belasting5.03

/st€ 3.042,4310 jaarBinnendeurautomaat5.04

/st€ 6.085,8510 jaarSchuifdeur met automaat5.05

/st€ 251,8310 jaarWand opdikken boven kozijn5.06

/st€ 1.796,6710 jaarIntercom + elektrische

voordeurontgrendeling

5.07

/st€ 643,4310 jaarGaragedeuropener5.08

/st€ 1.192,3010 jaarPlaatsen schuifdeur met lange

hendel

5.09

 

 

Rubriek 6 Diversen

 

eenhedenNormbedragAfschrijvings-Omschrijving voorzieningRubriek

(incl. BTW)termijn

/st€ 232,2915 jaarAanleg wandcontactdoos6.01

/st€ 818,1515 jaarAanleg wandcontactdoos buiten

10m1

6.02

/st€ 181,93N.v.t.L-vormige beugel [Linido

LI2611.003]

6.05

/st€ 204,53N.v.t.Trapspilbeugel Links/rechts6.10

/st€ 4.807,2015 jaarScootmobielsafe6.15

/st€ 44,2015 jaarDemonteren en herplaatsen toilet6.20

/st€ 44,2015 jaarDemonteren en herplaatsen

wastafel

6.21

 

 

Rubriek 7 Drempel/dorpel/balustrade/vlonder modulair van Q- netics `

 

eenhedenNormbedragAfschrijvings- Omschrijving voorzieningRubriek

(incl. BTW)termijn

/m2€ 220,9810 jaarNVVlak7.01

/m2€ 227,1510 jaarNHVHelling+vlak7.02

/m2€ 296,3710 jaarNHVHHelling+vlak+helling7.03

/m2€ 241,7110 jaarNHHelling7.04

/m2€ 220,9810 jaarBVGalerijverhoging

noppenplaat

7.05

/m2€ 226,1210 jaarRVRoosteroprit vlak7.06

/m2€ 253,8710 jaarRHRoosteroprit helling7.07

/m2€ 70,9210 jaarRARoosteroprit aanloopprofiel7.08

/m1€ 79,1410 jaarBALBalustradeverhoging

aluminium

7.09

/st€ 19,5310 jaarKLEBalustradeklem7.10

/m1€ 308,3610 jaarHEK1Balustrade aluminium 0-1m7.11

/m1€ 245,6510 jaarHEK2Balustrade aluminium >1m7.12

/st€ 63,7310 jaarSP20/30/40Schegplaat7.13a

/st€ 124,3710 jaarSP50/60/XXSchegplaat7.13b
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/st€ 33,9310 jaarDV10Dorpelvervanging

10x100cm

7.20a

/st€ 39,0610 jaarDV13Dorpelvervanging

13x100cm

7.20b

/st€ 42,1510 jaarDV16Dorpelvervanging

16x100cm

7.20c

/st€ 45,23N.v.t. Montage dorpelvervanging7.20d

/m1€ 46,2610 jaarSRSchoprand7.30

/st€ 75,0310 jaarDIDeur inkorten7.35

/st€ 116,1510 jaarTSTussenstap trap7.40
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Bijlage 3. Aanpassing badkamers en keukens
(ingevolge artikel 7 van dit Besluit)

 

Deze afspraak is van toepassing voor badkameraanpassingen waarbij een ligbad of douche wordt

verwijderd en een inloopdouche/douche met verlaagde instap wordt gerealiseerd.

- Wanneer in deze werkafspraak wordt gesproken wordt over “kosten” dan wordt hiermee bedoeld

de aanpassingskosten die nodig zijn om de belemmering van de cliënt op te heffen en niet de

totale renovatiekosten.

- In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd tot en met 20 jaar komen de kosten

volledig ten laste van de gemeente.

- In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd vanaf 30 jaar kunnen aanpassingen in

een renovatie worden meegenomen. De kosten komen dan volledig ten laste van de

woningeigenaar.

- In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd tussen 20 en 30 jaar wordt een

kostenverdeling gemaakt tussen gemeente en woningeigenaar volgens een glijdende schaal.

- Deze kostenverdeling is als volgt:

 

Aandeel EigenaarAandeel GemeenteLeeftijd badkamer

0 %100%t/m 20 jaar

10%90%21 jaar

20%80%22 jaar

30%70%23 jaar

40%60%24 jaar

50%50%25 jaar

60%40%26 jaar

70%30 %27 jaar

80%20 %28 jaar

90%10%29 jaar

100%0%Vanaf 30 jaar

 

 

- Standaard aanpassingen, welke niet gerelateerd zijn aan de leeftijd van de badkamer (bv.

douchezitje of opklapbare toiletbeugels), worden volledig vergoed via de Wmo.

 

Werkwijze voor gemeente

- Deze werkafspraak houdt in dat bij een badkamer met een geschatte leeftijd tussen 20 en 30 jaar

wel een aanvraag wordt ingenomen wanneer er een indicatie bestaat voor aanpassing (instap

ligbad of douchebak). Vervolgens wordt een offerte opgevraagd in deze.

- Bij een badkamer waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze ouder is dan 30 jaar,

wordt zónder aanvraag doorverwezen naar de woningeigenaar. Er zal in een dergelijke situatie

wel in het gespreksverslag opgenomen worden in hoeverre een aanpassing noodzakelijk wordt

geacht. De eigenaar kan zelf bepalen of hij tot renovatie over zal gaan.

- Bij twijfel over de leeftijd van een badkamer wordt hierover contact opgenomen met de

woningeigenaar.
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Bijlage 4: Prijslijst voor de kosten van onderhoud, keuring en reparatie liftinstallaties
Vergoeding voor de kosten van onderhoud, keuring en reparatie liftinstallaties ingevolge artikel 7 van

dit Besluit.

 

Alleen de werkelijk gemaakte kosten van keuring, onderhoud (met een maximum van de in de tabel

genoemde bedragen) en reparatie (niet gebonden aan een maximum) aan de hieronder genoemde

onderdelen komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming:

a. Stoelliften

b. Rolstoel- of sta-plateauliften

c. Woonhuisliften

d. Hefplateauliften

e. Balansliften

f. De mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, bad of

wastafel

g. Elektromagnetisch openings- en sluitmechanisme van deuren

h. Personentilliften

 

De maximale vergoeding van de kosten voor onderhoud en keuring van diverse soorten liften in de

woning en\of trappenhuizen bedraagt:

 

Kosten incl.

BTW

Onderhoud

Frequentie

Kosten incl. BTWKeuringen

Frequentie

Soort lift

 

€ 526,891x per jaar€ 256,921x per 4 jaarStoellift *)

€ 526,891x per jaar€ 313,061x per 4 jaarRolstoelplateaulift

€ 1.053,782x per jaar€ 313,061x per jaarwoonhuislift

€ 1.053,782x per jaar€ 317,631x per jaarHefplateaulift

€ 526,891x per jaar€ 90,941x per jaarBalanslift

*) Deze afspraken over keuring en onderhoud gelden alleen voor de stoelliften die vóór 15.03.2017 zijn

verstrekt en trapliften welke volgens Pgb zijn verstrekt.

 

 

Maximale toeslagen op bovengenoemde tarieven:

• 50% voor installaties geplaatst buiten de woning

• 50% voor installaties die meer dan 1 verdieping overbruggen

• 50% voor installaties uitgevoerd met elektrisch aangedreven plateaus en\of afrijdbeveiliging

respectievelijk elektrisch wegklapbare raildelen.

 

Reparatie:

De werkelijke kosten van reparatie komen voor vergoeding in aanmerking mits gedeclareerd binnen

12 maanden na betaling.
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Bijlage 5: Tarieven maatwerkvoorziening Ondersteuning, Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke

Ondersteuning
Deze bijlage bevat een overzicht van de kostprijzen voor de maatwerkvoorzieningen Ondersteuning,

Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke Ondersteuning.

 

Maatwerkvoorziening Ondersteuning

Pgb 90% (*1)Pgb 95% (*1)Zorg in NaturaArrangement

(tarief per 4 weken)(tarief per 4 weken)(tarief per 4 weken)

€ 224,45€ 236,92€ 249,38Arrangement 1

€ 253,09€ 267,15€ 281,21Arrangement 2

€ 286,53€ 302,44€ 318,36Arrangement 3

€ 611,24€ 645,20€ 679,16Arrangement 4

€ 620,80€ 655,29€ 689,78Arrangement 5

€ 678,10€ 715,78€ 753,45Arrangement 6

€ 907,32€ 957,72€ 1.008,13Arrangement 7

€ 955,07€ 1.008,13€ 1.061,19Arrangement 8

€ 978,95€ 1.033,34€ 1.087,72Arrangement 9

€ 84,60€ 89,30€ 94,00Vervoer-optie 1 (*2)

€ 141,00€ 148,84€ 156,67Vervoer-optie 2 (*2)

€ 197,41€ 208,37€ 219,34Vervoer-optie 3 (*2)

€ 37,60€ 39,69€ 41,78Toeslag 1 -

lopersvergoeding vervoer

€ 94,00€ 99,23€ 104,45Toeslag 2 -

lopersvergoeding vervoer

€ 178,61€ 188,53€ 198,45Toeslag 3 –

Rolstoeltoeslag

vervoer

(*1): Verordening Wmo Sittard-Geleen 2019; Artikel 11, lid 4 onder c

(*2): Blijven alleen geldig voor indicaties afgegeven vóór 1-1-2017

 

 

Maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf

Onderstaand het .. tarief behorende bij de maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf.

Pgb 90% (*3)Pgb 95% (*3)Zorg in Natura

€ 140,67€ 148,49€ 156,30

(*3): Verordening Wmo Sittard-Geleen 2019; Artikel 11, lid 4 onder d

 

 

Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning

Onderstaand het uurtarief behorende bij de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning.

 

 

Pgb sociaal netwerk  (*4)Pgb Professional  (*4)Zorg in Natura

€ minimumloon per 1€ 22,89€ 26,85
januari van huidig jaar

met vakantiegeld- en

uren (22 jaar en ouder)

plus 2%

(*4): Verordening Wmo Sittard-Geleen 2019; Artikel 11, lid 4 onder b

 

 

Tarieven Maatwerkvoorziening HO voor indicaties met een ingangsdatum vóór 1-1-2019

 

Let op: Onderstaande tarieven zijn enkel op basis van overgangsrecht nog van toepassing voor indicaties

Huishoudelijke Ondersteuning (HO) afgegeven vóór 1-1-2019

 

Arrangementen-indicatie
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Pgb - tariefZiN - tariefArrangement

€ 183,01 (p/maand)€ 241,33 (p/maand)1

€ 234,07 (p/maand)€ 308,67 (p/maand)2

€ 297,91 (p/maand)€ 392,85 (p/maand)3

€ 18,80 (per uur)€ 26,85 (per uur)Opslag

Let op: Enkel van toepassing voor Pgb en ZiN indicaties HO met een ingangsdatum vóór 1-1-2019

 

Minuten-indicatie

 

Pgb-tariefOmschrijving

€ 14,45Voor hulp bij het huishouden door een niet daartoe opgeleid persoon die

niet werkzaam is voor een instelling of als ZZP’er

€ 17,79Voor hulp bij het huishouden door een daartoe opgeleid persoon

werkzaam voor een instelling of als ZZP’er

€ 22,23Voor hulp bij het huishouden plus, waarvoor bijzondere deskundigheden

zijn vereist, door een persoon die daarvoor in het bijzonder is opgeleid,

werkzaam voor een instelling of als ZZP’er

Let op: Enkel van toepassing voor Pgb indicaties HO met een ingangsdatum vóór 1-1-2019
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