Vraag LBD d.d. 26-11-2019:
In het raadsvoorstel verordening maatschappelijke ondersteuning wordt gesproken over
diverse pgb tarieven.\Is het mogelijk ons voor de beeldvormende raad van 4 december
2019 een overzicht te verstrekken van de pgb tarieven?
Beantwoording namens wethouder Langeveld d.d. 03-12-2019:
De pgb-tarieven voor 2020 zijn nog niet vastgesteld. Op dit moment is er een b&w-advies
in voorbereiding voor de vaststelling van de pgb-tarieven 2020. Besluitvorming is voorzien
in december 2019.
De huidige tarieven persoonsgebonden budget o.g.v. de Wmo 2015 zijn:
Tarieven persoonsgebonden budget op grond van de Wmo 2015
1. Ten aanzien van Ondersteuning Thuis gelden de maximum all-in tarieven per uur als
genoemd in onderstaande tabel.
Ondersteuning Thuis
Schoon huis

Tarief per uur
€ 22,95

Coachen gericht op huishouden

€ 26,01

2. Ten aanzien van Begeleiding individueel, Persoonlijke verzorging en Begeleiding groep
gelden de maximum all-in tarieven als genoemd in onderstaande tabel.
Begeleiding individueel, Begeleiding groep, Persoonlijke verzorging - Wmo
Begeleiding individueel - ontwikkelen
€ 38,76
Per uur
Begeleiding individueel – ontwikkelen Plus
€ 63,75
Per uur
Begeleiding individueel – stabiliseren en helpen € 34,68
Per uur
bij
Begeleiding individueel – stabiliseren en
€ 51,51
Per uur
overnemen
Begeleiding individueel – stabiliseren en
€ 64,26
Per uur
overnemen Plus
Persoonlijke verzorging – ontwikkelen
€ 38,76
Per uur
Persoonlijke verzorging - stabiliseren
€ 34,68
Per uur
Begeleiding groep – ontwikkelen
€ 33,10
Per dagdeel
Begeleiding groep – ontwikkelen Plus
€ 54,52
Per dagdeel
Begeleiding groep – stabiliseren en helpen bij
€ 29,10
Per dagdeel
Begeleiding groep – stabiliseren en overnemen
€ 44,40
Per dagdeel
Begeleiding groep – stabiliseren en overnemen
€ 54,54
Per dagdeel
Plus
3. Indien de cliënt geen mogelijkheid heeft om de ondersteuningslocatie als genoemd in het
tweede en/of vijfde lid op eigen kracht en/of met inzet van zijn eigen netwerk te bereiken,
dan kan ten behoeve van vervoer door de pgb-organisatie per retourreis een individuele
opslag voor vervoer worden toegekend. Een indicatie voor een maatwerkvoorziening op
locatie is een voorwaarde om deze opslag te kunnen krijgen. Gemeente Doetinchem
hanteert hierbij het volgende vaste tarief:

Opslag vervoer Begeleiding groep
Regulier vervoer

Tarief per retourreis
€ 18,50

4. Ten aanzien van Wonen gelden de maximum tarieven per etmaal als genoemd in
onderstaande tabel.
Wonen
Wonen omklapwoning

€ 26,00

Wonen beschut - Ambulant

€ 39,00

Wonen beschut - exclusief woonkosten

€ 39,00

Wonen beschermd – gericht op ontwikkeling
exclusief woonkosten
Wonen beschermd – gericht op stabiliseren
exclusief woonkosten

€ 45,00
€ 55,00

Tarief per
etmaal
Tarief per
etmaal
Tarief per
etmaal
Tarief per
etmaal
Tarief per
etmaal

5. Ten aanzien van Logeren geldt het maximum tarief per etmaal als genoemd in
onderstaande tabel.
Logeren
Logeren

€ 119,00

Tarief geldt
tussen 17.00
uur en 09.00
uur

6. Ten aanzien van een persoonsgebonden budget voor het sociale netwerk hanteert
gemeente Doetinchem een tarief van € 18,50 per tijdeenheid. De tijdeenheden gelden
zoals bepaald in lid 1, 2, 4 en 5 van dit artikel.

