Tarievenlijst voor maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning
Het college draagt zorg voor de kenbaarheid van de hierna genoemde tarieven. Deze tarieven zijn
uitgedrukt in het prijspeil van 2022 en worden ieder kalenderjaar gewijzigd aan de hand van
ontwikkeling van de consumentenprijsindex. Let op, de genoemde tarieven zijn richtbedragen.
Volgens artikel 1.2. van het Besluit maatschappelijke ondersteuning Lelystad 2020, kan het resultaat
van een maatwerkvoorziening op grond van dit besluit bestaan uit:
1. dagbesteding;
2. ondersteuning thuis;
3. een schoon en leefbaar huis;
4. kortdurend verblijf;
5. een woonvoorziening;
6. een vervoersvoorziening;
7. een rolstoel;
8. een sportvoorziening.
1. Dagbesteding
De hoogte van het PGB voor dagbesteding bedraagt 75% van het gemiddelde tarief voor dergelijke
begeleiding, uitgevoerd door een daartoe opgeleide beroepskracht die zou worden gehanteerd door
een door de gemeente gecontracteerde aanbieder. Wat neerkomt op maximaal € 27,28 per dagdeel.
2. Ondersteuning Thuis
Indien de begeleiding wordt geboden door een gekwalificeerde zorgverlener is het PGB uurtarief 75%
van het gemiddelde uurtarief dat voor dergelijke hulp zou worden gehanteerd, door een door de
gemeente gecontracteerde aanbieder. Wat neerkomt op maximaal € 42,67 per uur.
Dit geldt uitsluitend indien de aanbieder:
a) als zorg verlenende organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geen
familie van de aanvrager is, of;
b) staat ingeschreven in het BIG-register en geen familie van de aanvrager is, of;
c) een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is die beschikt over een door de Belastingdienst
afgegeven Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), dan wel modelovereenkomst en geen familie van
de aanvrager is.
Indien de begeleiding wordt geboden door een informele hulpverlener (zoals en familielid of kennis)
bedraagt het PGB uurtarief maximaal het op de informele hulpverlener van toepassing zijnde bruto
wettelijk minimumreferentieloon en indien van toepassing aangevuld met een surplus voor de
werkgeverslasten van 25%.
3. Een schoon en leefbaar huis
Indien de zorgverlener als zorgverlener voor huishoudelijke ondersteuning staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel of een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is, die beschikt over een door
de Belastingdienst afgegeven Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), dan wel modelovereenkomst en geen
familie van de aanvrager is, bedraagt het PGB in beginsel 75% van het tarief per resultaat dat
hiervoor zou worden gehanteerd door een door de gemeente gecontracteerde aanbieder. Wat
neerkomt op maximaal € 195.70 per maand.
Indien de huishoudelijke ondersteuning wordt geboden door een informele hulpverlener of
mantelzorger, bedraagt het PGB uurtarief maximaal het op de informele hulpverlener of
mantelzorger van toepassing zijnde bruto wettelijk minimumreferentieloon en indien van toepassing
aangevuld met een surplus voor de werkgeverslasten van 25%.

4. Kortdurend verblijf
De hoogte van het PGB bedraagt per etmaal de laagste kostprijs na consultatie in de markt door
middel van drie offertes. Dit is inclusief overnachting en vervoer en exclusief individuele
ondersteuning of dagbesteding. Dit komt neer op een bedrag van maximaal € 62,11 per etmaal.
5. Een woonvoorziening
De hoogte van het PGB voor een woonvoorziening is gelijk aan de laagste kostprijs van de
noodzakelijke voorziening die hiervoor zou worden gehanteerd door een door de gemeente
gecontracteerde aannemer of leverancier en rekening houdend met de keuze van de cliënt om al dan
niet gebruik te maken van de gecontracteerde aannemer of leverancier.
6. Een vervoersvoorziening
a) De hoogte van het PGB voor de tegemoetkoming in de kosten voor eigen vervoer is
maximaal de fiscaal vrijgestelde vergoeding per kilometer, rekening houdend met de
voorwaarden zoals die gelden voor het collectief vervoer (regiotaxi).
b) De hoogte van het PGB voor een open of gesloten buitenwagen is maximaal de prijs van de
goedkoopst adequate voorziening in natura.
c) De ritprijs voor het collectief systeem voor aanvullend vervoer (regio taxi) bedraagt € 2,50.
7. Een rolstoel
De hoogte van het PGB voor een rolstoel is gelijk aan de laagste kostprijs van de rolstoel die hiervoor
zou worden gehanteerd door een door de gemeente gecontracteerde aanbieder/leverancier en
rekening houdend met de keuze van de cliënt om al dan niet gebruik te maken van deze
aanbieder/leverancier.
8. Sportvoorziening
De hoogte van het PGB voor een sportvoorziening is gelijk aan de laagste kostprijs na consultatie in
de markt door middel van drie offertes

