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Beslisnota voor het College van B&W
Onderwerp: Tarieven Wmo en Jeugd 2022
Voorgesteld besluit
het College van B&W besluit:
1. De tarieven (zorg in natura en PGB) voor de ambulante Wmo, Jeugdhulp en
Beschermd Wonen voor 2022 vast te stellen volgens het Tarievenoverzicht in bijlage 1.
Aanleiding
De gemeente Wijchen vindt het belangrijk, net als de rest van de regio, om reële
tarieven te gebruiken voor de ambulante Wmo en Jeugdhulp. De tarieven voor deze
diensten stellen we jaarlijks vast, bijvoorbeeld als gevolg van indexering,
tariefonderhandeling en/of kostprijsonderzoeken. De tarieven zijn in regionaal verband
bepaald.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

17-11-2020

Besluit Tarieven Wmo en Jeugdhulp 2021 Wijchen (Z/20/054826)

Gewenst resultaat
We organiseren kwalitatief goede zorg voor onze inwoners. Dit bereiken we onder meer
door reële tarieven te gebruiken.
Argumenten
1.1
In de contracten met de zorgaanbieders staat dat wij de tarieven jaarlijks
indexeren
Dit doen wij op basis van indexatie die de gemeente van de rijksoverheid ontvangt voor
deze taken. Wij baseren ons daarbij op de indexatie van de budgetten die de
rijksoverheid beschikbaar stelt aan de gemeenten. Voor 2022 geldt een indexatie van
2,6% ten opzichte van de tarieven zorg in natura en PGB-tarieven in 2021.
1.2
Er zijn wettelijke voorschriften die bepalen dat wij reële tarieven moeten bieden
De AMvB op basis van de Wmo schrijft voor dat de tarieven reëel moeten zijn. Voor de
jeugdhulp is dit nog geen wettelijke eis. Maar het is wel ‘in de geest van de wet’ dat wij
tarieven indexeren. Hierdoor stellen we zorgaanbieders in staat goede zorg voor een
redelijke prijs te leveren.
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1.3
Ook voor beschermd wonen hanteren we reële tarieven
Hiervoor gelden dezelfde argumenten als voor de overige Wmo zorgvormen en
Jeugdhulp. De gemeente Nijmegen voert het beschermd wonen uit voor onze regio. Zij is
centrumgemeente. De individuele gemeenten zijn inhoudelijk wel verantwoordelijk voor
deze taak. Dit staat in de Wmo. Daarom stellen alle gemeente de tarieven voor
beschermd wonen vast.
1.4
De tarieven basis en specialistische GGZ Jeugd worden niet geïndexeerd
Deze tarieven zijn bij de aanbesteding in 2021 opnieuw vastgesteld vanaf 2022.
1.5 De tarieven Hulp bij het huishouden (zorg in natura) worden in Q1 2022 vastgesteld
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022
De verwachting is dat de uitkomsten van de Cao onderhandelingen dan bekend zijn.
Financiële gevolgen
In de vastgestelde begroting 2022 hielden we al rekening met een tariefindexering t.o.v.
2021 van 1,7%. Daarna paste de regio het indexeringspercentage nog aan naar 2,6%.
Dit is volgens de methodiek die we eerder regionaal afspraken (meerkosten indicatief:
160k). Het Rijk compenseert de gemeenten voor deze verhoogde indexering. Deze
effecten nemen we mee in de Perspectiefnota 2022 als onderdeel van de actualisatie van
de budgetten Jeugd en WMO. Dit loopt via de reguliere P&C- cyclus. Voor dit besluit
hoeven we dan ook de begroting niet aan te passen.
De effecten van de ophoging van de index van 1,7% naar 2,6% en de compensatie
vanuit het Rijk hiervoor mee te nemen in de Perspectiefnota 2022.
Communicatie
Het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) communiceert de vastgestelde tarieven voor
2022 via hun website.
Uitvoering of Vervolgstappen
De gemeentelijke backoffice verwerkt de tarieven in onze administratieve systemen.
Zorgaanbieders kunnen vervolgens met ingang van 2022 declareren op basis van de
nieuwe tarieven.
Geheimhouding:
Niet van toepassing

Nee

Bijlagen
1. Overzicht tarieven ambulante Wmo en Jeugdhulp 2022
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