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BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss
gelet op de artikelen 2, 11, derde lid, 12, 13, tweede lid, 14, vierde lid, 16, 17, tweede lid, en 21 van
de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oss 2016
besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Oss 2016
HOOFDSTUK 1 PERSOONSGEBONDEN BUDGET - ALGEMEEN

Artikel 1. Persoonsgebonden budget - voorwaarden
Artikel 2.3.6 van de Wmo regelt de mogelijkheid om een persoonsgebonden budget (PGB) te
verstrekken voor alle mogelijke maatwerkvoorzieningen in de Wmo. Een PGB dient daarbij altijd een
bewuste en vrijwillige keuze van de aanvrager te zijn. Om voor een PGB in aanmerking te komen,
moeten naast de verplichtingen en voorwaarden zoals opgenomen in artikel 2.3.6. van de wet en
artikel 12 van de verordening, aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
1. De cliënt moet motiveren dat hij de maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget geleverd
wenst te krijgen.
a. Onderdeel van deze motivering (artikel 2.3.6, lid 2 onder b Wmo) is dat belanghebbende
schriftelijke afspraken maakt met de PGB-aanbieder (het budgetplan PGB), waaruit blijkt dat
het PGB veilig, doeltreffend en cliëntgericht wordt besteed (artikel 2.3.6, lid 2 onder c Wmo),
dat het PGB in redelijkheid geschikt is voor het doel waarvoor het is verstrekt (artikel 2.3.6, lid
3 Wmo) en in voldoende mate bijdraagt aan het resultaat en kwaliteit van de
maatschappelijke ondersteuning (artikel 12, lid 1 onder e van de Verordening).
b. Het college toetst dit door middel van een beoordeling van het budgetplan PGB, dan wel
andere ter goedkeuring van de het college aan te leveren gegevens.
c. Het indienen van de motivering, waaronder de schriftelijke concept-zorgovereenkomst, is
onderdeel van de onderzoeksfase zoals bedoel in artikel 7 van de Verordening.
d. Bij inzet van het sociale netwerk moet in de onderzoeksfase zoals bedoeld in artikel 6 van de
Verordening worden aangetoond dat wordt voldaan aan artikel 12, lid 4 van de Verordening.
e. Op grond van artikel 2.3.5.,3e lid van de wet komt een maatwerkvoorziening eerst aan bod
wanneer er geen voorliggende mogelijkheden zijn zoals mantelzorg of informele zorg uit het
eigen netwerk. Het is bij uitzondering mogelijk een maatwerkvoorziening in de vorm van een
PGB te verstrekken voor hulp uit het sociale netwerk als het:
i. in alle redelijkheid en billijkheid niet verwacht kan worden dat iemand dit in het
kader van gebruikelijke zorg en mantelzorg doet;
ii. de geleverde zorg aantoonbaar aan dezelfde eisen van doelmatigheid en efficiency
voldoet dan de maatwerkvoorziening in natura voor de betreffende diensten.
2. De cliënt moet naar het oordeel van het college op eigen kracht in staat zijn tot een redelijke
waardering van zijn belangen ter zake dan wel met behulp uit zijn sociale netwerk of van een
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curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde in staat zijn de aan een persoonsgebonden
budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren.
3. Een gedeelte van het toegekende PGB ad € 250,- per jaar, wordt niet voorafgaand aan besteding
door de sociale verzekeringsbank gecontroleerd. Dit gedeelte wordt het vrij besteedbare bedrag
genoemd. Dat bedrag is bedoeld voor (kleine) uitgaven en administratieve kosten die te maken
hebben met het PGB. Ook de kosten voor arbeidsbemiddeling van een bemiddelingspartij (met
een Per Saldo Keurmerk), vallen hieronder. De budgethouder kan het vrij besteedbare bedrag in
één keer of verspreid over meerdere momenten declareren. De sociale verzekeringsbank laat aan
de budgethouder weten wanneer dit mogelijk is en hoe de budgethouder dit kan doen.
4. Indien uit de gegevens van de sociale verzekeringsbank blijkt dat binnen een half jaar geen
besteding heeft plaatsgevonden, kan in overleg met de belanghebbende burger beëindiging of
omzetting naar hulp in natura plaatsvinden.
5. De gemeente controleert het gebruik van het persoonsgebonden budget per kalenderjaar. Bij
onderbesteding > 25% volgt een overleg met de budgethouder naar de oorzaak van de
onderbesteding.
Artikel 2. Persoonsgebonden budget - uitsluitingsgronden
De algemene uitsluitingsgronden voor een maatwerkvoorziening gelden ook voor de verstrekking van
een PGB: artikel 9 en 10 van de Verordening. Naast bovengenoemde uitsluitingsgronden, wordt geen
PGB verstrekt indien:
1.

Het vermoeden bestaat dat de belanghebbende niet in staat is om zelf de besteding van het PGB
of de verantwoording hiervoor te verzorgen. Dit wordt meegenomen in het onderzoek. Hierbij
moet gekeken worden of er sprake is van de volgende situaties:
a.

De belanghebbende is wilsonbekwaam.

b.

De belanghebbende is bekend met financiële problemen en/of problemen bij de afbetaling.

c.

De belanghebbende leidt een zwervend bestaan.

d.

De belanghebbende is bekend met een ziektebeeld waarbij beperkingen naar voren komen in
het verantwoordelijkheidsbesef, ziekte-inzicht en/of regelvermogen (bv. dementie,
verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel).

In deze gevallen heeft de belanghebbende de mogelijkheid de verantwoordelijkheid over te
dragen aan een beheerder/curator.
2.

Als de belanghebbende bij een eerder toegekende PGB zich niet aan de geldende regels en
verantwoordelijkheden heeft gehouden en als dit verwijtbaar is.

3.

Er sprake is van een maatwerkvoorziening die naar verwachting binnen een kort tijdsbestek
vervangen moet worden door een andere maatwerkvoorziening (bv. bij kindvoorzieningen, of als
er sprake is van een zeer progressieve ziekte);

4.

De belanghebbende verzuimt schriftelijke afspraken te overleggen zoals bedoeld in artikel 1, lid 1
onderdeel a van dit besluit.

Artikel 3. Persoonsgebonden budget - kwaliteit
1. Bij de verstrekking van een persoonsgebonden budget voor een hulpmiddel, een
woningaanpassing of diensten dient te worden voldaan aan de door het college gestelde
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voorwaarden voor wat betreft de kwaliteit als bedoeld in de wet. Daaronder wordt in ieder
geval verstaan dat de maatwerkvoorwerkvoorziening:
a. als veilig, doeltreffend en cliëntgericht kan worden aangemerkt;
b. wordt afgestemd op de individuele situatie van de cliënt;
c.

wordt verstrekt in overeenstemming met de professionele standaard;

d. wordt verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van de cliënt.
HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET VOOR WOONVOORZIENINGEN
Artikel 4 PGB voor roerende en bouwkundige woonvoorzieningen
1. Het persoonsgebonden budget voor een niet bouwkundige woonvoorziening wordt vastgesteld op
basis van de kostprijs van de voorziening in natura, inclusief onderhoud en reparatie.
2. Het persoonsgebonden budget voor een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening wordt
vastgesteld als tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde
offerte.
3. Het persoonsgebonden budget voor woningaanpassingen dient binnen maximaal 15 maanden na
toekenning te zijn aangewend voor de bekostiging van het resultaat waarvoor de verlening heeft
plaatsgevonden.
4. Voor de verstrekking van een persoonsgebonden budget voor een woningaanpassing gelden de
volgende voorwaarden:
a.

met de werkzaamheden waarop de maatwerkvoorziening betrekking heeft, mag geen aanvang
worden gemaakt voordat het college positief heeft beslist op de aanvraag;

b.

de budgethouder verstrekt inzage in de bescheiden en tekeningen die betrekking hebben op
de woningaanpassing;

c.

aan het college wordt de gelegenheid geboden tot het controleren van de gerealiseerde
woningaanpassing.

4. Onmiddellijk na de voltooiing van de aanpassingswerkzaamheden, doch uiterlijk binnen 15
maanden na het besluit tot toekenning verklaart de cliënt schriftelijk aan het college dat de
bedoelde werkzaamheden zijn voltooid.
5. De gereedmelding, bedoeld in het vorige lid, is voorzien van een verklaring van de
budgethouder waaruit blijkt dat bij het treffen van de maatwerkvoorziening is voldaan aan de
voorwaarden waaronder het persoonsgebonden budget is toegekend.
6. De budgethouder aan wie een persoonsgebonden budget is verstrekt voor het realiseren van
een woningaanpassing aan de eigen woning is verplicht zorg te dragen voor een opstalverzekering
die in voldoende mate de te verzekeren waarde van de woning dan wel de getroffen
woningaanpassing dekt voor het risico van schade. Een afschrift van het (gewijzigde) polisblad
wordt door de budgethouder na gereedmelding als bedoeld in lid 3 met de verklaring
overlegd.
7. Het persoonsgebonden budget voor een woonvoorziening in de vorm van het bezoekbaar of
logeerbaar maken van een woning wordt vastgesteld aan de hand van een door belanghebbende
in te dienen offerte.
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a.

een persoonsgebonden budget voor het bezoek- of logeerbaar maken van een woonruimte is
alleen mogelijk indien de aanvrager zijn hoofdverblijf heeft in een AWBZ-instelling en de van
toepassing zijnde woning in de gemeente Oss staat.

b.

onder bezoek- of logeerbaar maken wordt verstaan dat de aanvrager de woonkamer, het toilet
en een eenvoudige slaapvoorziening op gelijkvloers niveau kan bereiken en gebruiken.

Artikel 5.

Persoonsgebonden budget verhuiskostenvergoeding

Het persoonsgebonden budget voor een woonvoorziening in de vorm van een
verhuiskostenvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van door cliënt in te leveren offertes.
Artikel 6.

Persoonsgebonden budget voor tijdelijke huisvesting

Het persoonsgebonden budget voor een woonvoorziening in de vorm van tijdelijke huisvesting
bedraagt:
a.

De werkelijke kosten met een maximum van € 638,81 per maand als tegemoetkoming in de
kosten van het tijdelijk betrekken van zelfstandige woonruimte en het langer moeten aanhouden
van de te verlaten woonruimte.

b.

de werkelijke kosten met een maximum van € 319,93 per maand ter tegemoetkoming in de
kosten van het tijdelijk betrekken van een niet-zelfstandige woonruimte.

Artikel 7.

Persoonsgebonden budget voor huurderving

Het persoonsgebonden budget voor een woonvoorziening voor de kosten van huurderving is
afhankelijk van de kale huur van de woonruimte met een maximum van het bedrag genoemd in
artikel 13 onder a. van de Wet op de Huurtoeslag.
Artikel 8.

Persoonsgebonden budget voor het vervangen van stoffering in verband met
astmatische klachten en huisstofmijtallergie, en aanschaf rolstoeltapijt

a.

Het persoonsgebonden budget voor een woonvoorziening voor de kosten van het vervangen van
stoffering in slaap en/of woonkamer in verband met ernstige, medisch objectiveerbare,
astmatische klachten en huisstofmijtallergie wordt berekend aan de hand van de Nibud Prijzengids
2015-2016.

b.

Het persoonsgebonden budget bedrag voor de kosten van aanschaf en het leggen van
rolstoeltapijt wordt berekend aan de hand van de Nibud Prijzengids.

HOOFDSTUK 3 PERSOONSGEBONDEN BUDGETTEN VOOR HULPMIDDELEN
Artikel 9 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen
1. Bij het vaststellen van een PGB voor hulpmiddelen wordt uitgegaan van de bedragen als
genoemd in de tabel van bijlage 1. De in de bijlage genoemde bedragen zijn inclusief BTW,
accessoires,
onderhoud en individuele aanpassingen. Voor de genoemde bedragen kan een cliënt altijd een
compenserend middel kopen. Dit hoeft niet nieuw te zijn.
2. De budgethouder dient bij aanschaf van een vervoersvoorziening een wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
3. De in de tabel van bijlage 1 genoemde PGB-bedragen gelden als uitgangspunt.
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4. a.

Het persoonsgebonden budget voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen wordt vastgesteld
na indicatiestelling en verstrekt voor de periode als genoemd in bijlage 1.

b.

De budgethouder is zelf verantwoordelijk om een passende voorziening aan te
schaffen.

c.

Binnen de vastgestelde verstrekkingsduur kan de budgethouder niet nogmaals in
aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget voor dezelfde maatwerkvoorziening
of voor een dergelijke voorziening in natura

d.

Afwijking van het gestelde onder c is mogelijk in situaties waar de beperkingen van de
budgethouder dusdanig zijn veranderd dat de verstrekte voorziening niet meer passend is.

5.

Uitbetaling van het persoonsgebonden budget hulpmiddelen en woonvoorzieningen vindt
plaats na het overleggen van een (proforma) nota waaruit blijkt dat de maatwerkvoorziening
is of wordt gekocht conform het gestelde resultaat in de toekenningsbeschikking.

HOOFDSTUK 4. PERSOONSGEBONDEN BUDGETTEN BIJ HET ZICH LOKAAL VERPLAATSEN PER VERVOERMIDDEL
Artikel 10.

Persoonsgebonden budget voor autoaanpassing

1. Het persoonsgebonden budget voor autoaanpassingen wordt vastgesteld aan de hand van een
door belanghebbende aan te leveren offerte van een op dit terrein gespecialiseerd bedrijf.
a.

Het maximale persoonsgebonden budget voor de aanpassing van een rolstoeltoegankelijke auto of
rolstoelbus bedraagt € 10.558,26.

b.

Het maximale persoonsgebonden budget voor de aanpassing van een personenauto bedraagt
€ 10.558,26.

HOOFDSTUK 5. PERSOONSGEBONDEN BUDGET VOOR DIENSTEN
Artikel 11.
1.

Gedifferentieerde tariefstelling

Bij diensten – met uitzondering van de huishoudelijke hulp - is sprake van een gedifferentieerde
tariefstelling bij het persoonsgebonden budget.
a. Een budgethouder die een zorgorganisatie inschakelt met medewerkers in loondienst
met de voor de sector toepasselijke cao, kan het maximum (100%) PGB-tarief
ontvangen.
b. Inschakeling van een zzp’er of zorgorganisatie die arbeidsvoorwaarden met lagere loonschalen
hanteert, leidt als gevolg van aannemelijke minderkosten, tot een verlaging van het maximum
PGB-tarief met 15%.
c.

Bij inschakeling van iemand uit het sociaal netwerk door een PGB budgethouder geldt een
korting op het PGB-tarief van 50%. Dit met een maximum van € 20,- per uur.

Artikel 12.

Persoonsgebonden budget bij de huishoudelijke verzorging

1. De vaststelling van een persoonsgebonden budget ten aanzien van de huishoudelijke verzorging
vindt plaats door het bepalen van aandachtsgebieden waarbij ondersteuning nodig is aan de hand
van de in bijlage 2 opgenomen tabel.
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2. De in de tabel van bijlage 2 genoemde bedragen gelden als uitgangspunt. Op basis van individueel
maatwerk kan een PGB lager dan de normbedragen worden vastgesteld.
Artikel 13.

Persoonsgebonden budget bij individuele ondersteuning en dagbesteding

1. Het persoonsgebonden budget voor individuele ondersteuning en dagbesteding is afgeleid van de
tarieven waarvoor het college deze diensten heeft gecontracteerd bij verstrekking in natura.
2. De vaststelling van een persoonsgebonden budget ten aanzien van de individuele ondersteuning en
dagbesteding vindt plaats door het bepalen van de vorm van ondersteuning welke noodzakelijk is
aan de hand van de in bijlage 2 opgenomen tabel.
Artikel 14.
1.

Persoonsgebonden budget bij beschermd wonen

Het persoonsgebonden budget voor de dienst beschermd wonen (ZZP-GGZ-C) wordt
vastgesteld aan de hand van een door belanghebbende aan te leveren offerte van de kosten.

2.

De offerte wordt beoordeeld aan de hand van een reeks in de Beleidsregels Wmo 2016
vastgestelde criteria.

Artikel 15.
1.

Persoonsgebonden budget kortdurend verblijf

Het persoonsgebonden budget voor kortdurend verblijf is afgeleid van de tarieven waarvoor
het college deze diensten heeft gecontracteerd bij verstrekking in natura.

2.

De hoogte van het persoonsgebonden budget voor kortdurend verblijf is opgenomen in tabel
2.

HOOFDSTUK 6

EIGEN BIJDRAGEN

Artikel 16. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of persoonsgebonden budgetten
1. 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.
2. Voor de volgende voorzieningen wordt geen bijdrage gevraagd: rolstoelen, kindvoorzieningen met
uitzondering van woningaanpassingen en bij het collectief vraagafhankelijk vervoer.
Artikel 17. Bijdrage voor de maatschappelijke opvang
1. Een cliënt is voor verblijf in een opvang of beschermd wonen een bijdrage verschuldigd waarvan de
hoogte gelijk is aan de kostprijs van het verblijf in de betreffende instelling. Belanghebbende dient
in elk geval een bedrag ter hoogte van het zak- en kleedgeld over te houden.
2. De betaling van de bijdrage vindt plaats aan de maatschappelijke opvang organisatie.

Artikel 18. Bijdrage voor algemene voorzieningen
1. Voor de volgende algemene voorziening is de belanghebbende burger een bijdrage in de kosten
verschuldigd:
a. De regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Cliënt betaalt het uurtarief van de zorgaanbieder
minus € 15 (bijdrage van de gemeente) tot een maximum van 150 uur per jaar.
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b. Geresreveerd

HOOFDSTUK 7. AFSCHRIJVING, TEGEMOETKOMINGEN EN MANTELZORGERS
Artikel 19.
1.

Afschrijvingspercentages en restwaarde voorzieningen

De afschrijvingspercentages van de diverse voorzieningen om de restwaarde te berekenen zijn
opgenomen in bijlage 3.

2.

De berekening van de restwaarde bij inname van een voorziening of bij terugvordering wordt
bepaald aan de hand van de hoogte van het verstrekte persoonsgebonden budget verminderd
met het van toepassing zijnde afschrijvingspercentage.

Artikel 20. Tegemoetkoming voor meerkosten
1.

a. De tegemoetkoming voor meerkosten voor het gebruik van een (eigen) auto of taxi
bedraagt maximaal € 1.348,92 per jaar.
b. De tegemoetkoming voor meerkosten voor het gebruik van een bruikleenauto bedraagt
maximaal € 873,- per jaar.
c. De tegemoetkoming voor het gebruik van een rolstoeltaxi bedraagt € 2.021,16 per jaar.

2.

De tegemoetkoming voor de aanschaf, onderhoud en reparatie van een sportrolstoel of een
sportvoorziening bedraagt € 2.840,19 en kan eenmaal in de drie jaar worden verstrekt.

3.

De tegemoetkoming voor andere meerkosten door een persoon met beperkingen wordt op
individuele basis vastgesteld.

HOOFDSTUK 8. SLOTBEPALINGEN
Artikel 21.

Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016
2. Dit besluit wordt aangehaald als Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Oss.
3. Met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015
gemeente Oss ingetrokken.
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BIJLAGE 1

PGB-BEDRAGEN VOOR HULPMIDDELEN

Hulpmiddel

Handbewogen
rolstoel

Maximaal
PGB voor 5
jaar incl. btw
en onderhoud
Groep 1

Volwassen; incidenteel gebruik

Groep 2

Volwassen; (semi)permanent
gebruik
Volwassen; permanent gebruik
Volwassenen; actief continu
gebruik
Kinderen; incidenteel
Kinderen; (semi)permanent actief
gebruik
Kinderen; permanent gebruik
kantelbaar
Aandrijfondersteuning als
toevoeging op handbewogen
rolstoel of hockeyaanpassingen op
elektrische rolstoel

Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Elektrische
rolstoel
Scootmobiel

Fiets

Maximaal
PGB incl. btw

€ 735,80
€ 1.471,60
€ 3.081,67
€ 2.084,05
€ 1.182,96
€ 4.041,78
€ 5.881,09
€ 6.899,71

Groep 9

Volwassenen

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

Kinderen
Snelheid maximaal 8 km/uur
Alle snelheden/licht geveerd
Alle snelheden/extra geveerd
Handbike
Volwassenen; met
trapondersteuning (incl.
handbikes)
Kinderen; 3-wielfiets of duofiets
(incl. handbikes)
Kinderen; 2- of 3-wielfiets,
duofiets met trapondersteuning
(incl. handbikes)

€ 8.082,29

Side by side/rolstoelfiets met of
zonder trapondersteuning
Kinderen
Volwassenen en kinderen, actief
en passief
Volwassenen; incl. badlift en
brancard
Volwassenen; brancard elektrisch
verstelbaar
Kinderen; incl. badlift en brancard

€ 8.213,94

Groep 24

Kinderen incl. badkuip, badlift en
brancard elektrisch verstelbaar

€ 4.801,04

Groep 25

Eenvoudige bad-, douche- en
toilethulpmiddelen zoals toilet- en
douchestoelen, badplanken en
transferhulpmiddelen

Categorie 1

Rechte traplift

€ 1.522,50

Categorie 2

Rechte traplift met uitloop

€ 2.030,00

Categorie 3

Traplift met 1 bocht

€ 2.740,50

Categorie 4

Traplift met 2 of meer bochten

€ 2.943,50

10
11
12
13
14
15

Groep 16
Groep 17

Groep 18
Vervoersvoorz.
Tillift

Groep 19
Groep 20

Bad-douchetoiletvoorz.

Groep 21
Groep 22
Groep 23

Traplift

Maximaal
PGB voor 7
jaar incl. btw
en onderhoud

Onderhoud
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€ 9.061,60

€
€
€
€
€

1.518,13
2.070,18
3.311,40
5.198,16
2.756,38

€ 2.628,59
€ 7.097,12

€ 3.637,99
€ 2.962,81
(kinderen)

€ 4.147,93
(volwassenen)
€ 1.416,86
€ 5.828,04

€ 2.588,19

Niet nader
gespecificeerd

€ 91,35
(per jaar)
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BIJLAGE 2.

PGB-TARIEVEN VOOR DIENSTEN

Dienst

Huishoudelijke
verzorging

Individuele
ondersteuning

Dagbesteding

Kortdurend
verblijf

Maximaal
tarief
professionele zorg
(100%)
Eenpersoonshuishouden
seniorenwoning/
appartement

Maximaal
tarief ZZP
(85%)

Maximaal
tarief
sociaal
netwerk
(50%)

Eenheid

Zwaar
huishoudelijk
werk

€ 1368, 60

n.v.t.

n.v.t.

per jaar

Licht
huishoudelijk
werk

€ 912,40

n.v.t.

n.v.t.

per jaar

Was en strijk
Boodschappen

€ 912,40
€ 912,40

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

per jaar
per jaar

Maaltijden
Organisatie
Advies en
instructie
Anderen
helpen bij
verzorging en
maaltijden

€ 2.281,00
€ 456,21
€ 456,21

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

per jaar
per jaar
per jaar

Maatwerk

n.v.t.

n.v.t.

per jaar

Twee of meer
aandachtsgebieden

€ 2.281,00

n.v.t.

n.v.t.

per jaar

Meerpersoonshuishouden Zwaar
én eengezinswoning of
huishoudelijk
grote bungalow
werk

€ 2.281,00

n.v.t.

n.v.t.

per jaar

Licht
huishoudelijk
werk

€ 912,40

n.v.t.

n.v.t.

per jaar

Was en strijk
Boodschappen

€ 912,40
€ 912,40

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

per jaar
per jaar

Maaltijden
Organisatie
Advies en
instructie
Anderen
helpen bij
verzorging en
maaltijden

€ 2.281,00
€ 456,21
€ 456,21

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

per jaar
per jaar
per jaar

Maatwerk

n.v.t.

n.v.t.

per jaar

Twee of meer
aandachtsgebieden

€ 2.281,00

n.v.t.

n.v.t.

per jaar

€ 660,00

€ 561,00

€ 330,00

per jaar

€ 6.576,00
€ 9.684,00
€ 7.476,00
€ 14.244,00
€ 130

€ 5.590,00
€ 8.230,00
€ 6.355,00
€ 12.107,00
n.v.t.

€ 3.288,00
€ 4.842,00
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Basis

€ 237,50

n.v.t.

n.v.t.

per maand

Extra

€ 584,50

n.v.t.

n.v.t.

per maand

Waakvlam
Basis
Extra
Basis
Extra
Toeslag rolstoelvervoer
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per
per
per
per
per

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

10
BIJLAGE 3

AFSCHRIJVINGSPERCENTAGES HULPMIDDELEN

Afschrijvingspercentage per

0-6

7-12

13-18

19-24

jaar

jaar

jaar

jaar

jaar

product

mnd.

mnd.

mnd.

mnd.

3

4

5

6

7

Rolstoel incidenteel

10%

20%

25%

35%

50%

70%

85%

90%

95%

Rolstoel (semi)permanent

10%

20%

25%

35%

50%

70%

85%

90%

95%

Rolstoel permanent

10%

20%

25%

35%

50%

70%

85%

90%

95%

Rolstoel actief

20%

25%

35%

50%

70%

85%

95%

Rolstoel elektrisch

20%

25%

35%

50%

70%

85%

95%

Scootmobiel

10%

20%

25%

35%

50%

70%

85%

90%

95%

Driewielfiets volwassenen met

10%

20%

25%

35%

50%

70%

85%

90%

95%

10%

20%

25%

35%

50%

70%

85%

90%

95%

Fiets accu trapondersteuning

10%

20%

25%

35%

50%

70%

85%

90%

95%

Tillift

10%

20%

25%

35%

50%

70%

85%

90%

95%

Badlift

10%

20%

25%

35%

50%

70%

85%

90%

95%

Toilet/douchevoorziening

10%

20%

25%

35%

50%

70%

85%

90%

95%

Kinderrolstoel handbewogen

20%

30%

40%

60%

80%

95%

Kinderrolstoel elektrisch

20%

30%

40%

60%

80%

95%

Kinderdriewielfiets

20%

25%

35%

50%

70%

85%

95%

Kinderbuggy

20%

25%

35%

50%

70%

85%

95%

trapondersteuning
Driewielfiets volwassenen zonder
trapondersteuning
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