Maximum PGB-tarieven Wmo 2018
(Uit: Financieel Besluit Wmo 2018 Gemeente Leeuwarden)
Voor het volledige beleid omtrent PGB verwijzen we u naar de verordening, financieel besluit en
beleidsregels Wmo 2018 Gemeente Leeuwarden.
Artikel 2. Zorg in natura tarieven
1.
De tarieven voor zorg in natura worden vastgesteld op basis van marktconsultatie en/of de
prijs waarmee een aanbieder zich inschrijft bij een aanbesteding, welke indien van
toepassing jaarlijks worden geïndexeerd.
De gunningen voor zorg in natura worden vastgesteld door het college. In deze gunningen
zijn de tarieven per zorgaanbieder opgenomen.
De zorg in natura tarieven worden opgenomen in een Productenboek Sociaal Domein dat
ter beschikking wordt gesteld aan de sociale wijkteams en het Klant Contact Centrum.
Artikel 11. Tarieven PGB regionale Wmo voorzieningen Beschermd Wonen en Opvang
1. Bij de vaststelling van de PGB tarieven wordt, conform artikel 13 van de verordening Wmo
2018 gemeente Leeuwarden, onderscheid gemaakt tussen formele ondersteuning en
informele ondersteuning.
a. het tarief voor formele ondersteuning wordt gebaseerd op 80% van het zorgdeel van
het in natura tarief, dus exclusief het verblijfscomponent.
b. het tarief voor informele ondersteuning wordt gebaseerd op 60% van het
gemiddelde zorg in natura tarief van ThuisPLUS A en ThuisPLUS B.
c. het tarief voor Logeren is gelijk aan het zorg in natura tarief voor Logeren.
d. het tarief voor Dagbesteding is voor formele ondersteuning gebaseerd op 80% van
het zorg in natura tarief voor Dagbesteding en voor informele ondersteuning
gebaseerd op 60% van het zorg in natura tarief voor Dagbesteding.
e. Voor Opvang is geen PGB tarief vastgesteld, omdat hiervoor geen PGB als
verstrekkingsvorm mogelijk is.
2. De hoogte van de PGB tarieven zijn als volgt vastgesteld:
Voorziening en product

PGB formele
ondersteuning

ThuisPLUS – intensiteit A – duurzaam: stabilisatie
ThuisPLUS – intensiteit B - training
ThuisPLUS

€ 1.745 per maand
€ 2.474 per maand

Intramuraal Beschermd Wonen 2018 – Pakket A – basis
Intramuraal Beschermd Wonen 2018 – Pakket B - training
Intramuraal Beschermd Wonen 2018 – Pakket C - gedrag

€ 1.745,00 per maand
€ 2.474,00 per maand
€ 2.812,00 per maand

Intramuraal Beschermd Wonen 2018 – Pakket D - somatiek
Beschermd Wonen 2018

€ 3.631,00 per maand

Module Dagbesteding
Module Logeren
Module Verblijf kind bij ouder

€ 606,00 per maand
€ 42,00 per etmaal
n.v.t.

PGB informele
ondersteuning

€ 1.582,00 per maand

€ 1.582,00 per maand
€ 454,00 per maand
€ 42,00 per etmaal
n.v.t.

Artikel 12. Tarieven PGB lokale Wmo voorzieningen
1. Bij de vaststelling van de PGB tarieven wordt, conform artikel 13 van de verordening Wmo
2018 gemeente Leeuwarden, onderscheid gemaakt tussen formele ondersteuning en
informele ondersteuning.
a. het tarief voor formele ondersteuning wordt gebaseerd op 80% van het zorg in
natura tarief
b. het tarief voor informele ondersteuning wordt gebaseerd op 60% van het zorg in
natura tarief, met een maximum van €20,- per uur voor thuisondersteuning en een
maximum van €60,- per etmaal voor kortdurend verblijf (met zorg).
c. indien het om een woonvoorziening, (sport)rolstoel of vervoersvoorziening gaat,
worden de kosten op basis van de laagste kostprijs vergoed.
2. De tarieven voor PGB zijn voor elke voorziening en product afzonderlijk berekend. Alle
genoemde tarieven zijn maximum tarieven.
3. Het aantal uren, dagdelen, etmalen en kilometers wordt vastgesteld aan de hand van de
noodzakelijke ondersteuning op basis van een gestelde indicatie.
4. De hoogte van het definitieve budget wordt vastgesteld op basis van het werkelijke uurtarief
van de aanbieder, danwel de werkelijke aanschafkosten én het door de bewoner opgestelde
budgetplan, met een maximum van het in dit financieel vastgestelde tarief.
5. Er zijn geen PGB- tarieven voor scootmobielen opgenomen. Kiest een bewoner voor een PGB
dan koopt de bewoner zelf het vervoermiddel. De bewoner ontvangt dan een bedrag dat
gebaseerd is op de prijs van de goedkoopst adequate voorziening die in het kader van zorg in
natura verstrekt wordt. Hierbij wordt uitgegaan van de goedkoopste door gecontracteerde
aanbieder aangeboden scootmobiel. Deze scootmobiel voldoet aan de (wettelijke)
kwaliteitseisen en veiligheidseisen.
Artikel 13. Hoogte PGB tarieven Hulp bij Huishouden, (Praktische) Thuisondersteuning, Kortdurend
verblijf, Persoonlijke verzorging en Dagbesteding
1. De hoogte van de PGB tarieven zijn als volgt vastgesteld:
Voorziening en product

PGB formele
ondersteuning

PGB informele
ondersteuning

Hulp bij Huishouden
Hulp bij Huishouden – Dienstverlening Aan huis

€ 18,72 per uur

€ 14.04 per uur
€ 14.04 per uur *

Praktische Thuisondersteuning
Thuisondersteuning 2
Thuisondersteuning 3
Thuisondersteuning 4

€ 24,96 per uur
€ 34,56 per uur
€ 40,80 per uur
€ 54,24 per uur

€ 18,72 per uur
€ 20,00 per uur
n.v.t.
n.v.t.

Kortdurend verblijf 1 – dag zonder zorg
Kortdurend verblijf 2 – dag met zorg
Kortdurend verblijf 3 – etmaal zonder zorg
Kortdurend verblijf 4 – etmaal met zorg

€ 32,00 per dag
€ 60,00 per dag
€ 48,00 per etmaal
€ 100,00 per etmaal

€ 24,00 per dag
€ 45,00 per dag
€ 36,00 per etmaal
€ 60,00 per etmaal

Persoonlijke verzorging

€ 39,84 per uur

€ 29,88 per uur

Dagbesteding 1 – Stabiliseren/behouden licht
Dagbesteding 2 – Stabiliseren/behouden middel
Dagbesteding 3 – Stabiliseren/behouden zwaar
Dag besteding 4 – Bevorderen/verbeteren/ontwikkelen licht
Dag besteding 5 – Bevorderen/verbeteren/ontwikkelen middel

€ 27,84 per dagdeel
€ 32,96 per dagdeel
€ 41,84 per dagdeel
€ 30,48 per dagdeel
€ 38,08 per dagdeel

€ 20,88 per dagdeel
€ 24,72 per dagdeel
n.v.t.
€ 22,86 per dagdeel
€ 28,56 per dagdeel

Dag besteding 6 – Bevorderen/verbeteren/ontwikkelen zwaar

€ 49,36 per dagdeel

n.v.t.

* Hulp bij Huishouden – Dienstverlening Aan Huis hoeft niet te voldoen aan de in de branche geldende
kwaliteitseisen en wordt derhalve als informele ondersteuning aangemerkt.

