Bijlage: Vergoedingenlijst krachtens het besluit Maatschappelijke Ondersteuning Lelystad 2015
Volgens artikel 1.2. van het Wmo besluit 2015 van de gemeente Lelystad kan het resultaat van een
maatwerkvoorziening 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.
1. Dagbesteding
De hoogte van het PGB voor dagbesteding bedraagt maximaal € 23,40 per dagdeel (75% van het
gemiddelde tarief van de hoofdaannemers), inclusief vervoer van en naar de locatie van de
dagbesteding.
2. Ondersteuning Thuis
1. Indien de begeleiding wordt geboden door een gekwalificeerde zorgverlener is het PGB uurtarief
maximaal € 36,60 (75% van het gemiddelde tarief van de hoofdaannemers). Dit geldt uitsluitend
indien de aanbieder:
a. als zorgverlenende organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of;
b. staat ingeschreven in het BIG-register en geen familie van u is, of;
c. een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is die beschikt over een door de Belastingdienst
afgegeven Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en geen familie van de aanvrager is.
2. Indien de begeleiding wordt geboden door een informele hulpverlener of mantelzorger bedraagt het
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%.
3. Een schoon en leefbaar huis
1. De hoogte van het PGB voor huishoudelijke hulp met als resultaat een schoon huis bedraagt
€ 136,50 per vier weken (75% van het tarief voor de gecontracteerde aanbieders). Dit geldt uitsluitend
indien de zorgverlener:
a. als zorgverlener voor huishoudelijke ondersteuning staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel, of;
b. een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is die beschikt over een door de Belastingdienst
afgegeven Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en geen familie van de aanvrager is.

2. Indien de huishoudelijke ondersteuning wordt geboden door een informele hulpverlener of
mantelzorger, bedraagt het uurloon 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%. Het aantal uren huishoudelijke ondersteuning wordt
daarbij begrensd door het maximum van € 136,50 per vier weken.

4. Kortdurend verblijf
De hoogte van het PGB voor kortdurend verblijf bedraagt maximaal € 45,- per etmaal, dit is inclusief
overnachting en vervoer en exclusief individuele ondersteuning of dagbesteding. Dit tarief geldt
eveneens indien de aanvrager deze voorziening in natura wenst te ontvangen.
5. Een woonvoorziening
De hoogte van het PGB bedrag voor een woonvoorziening is afhankelijk van het doel van de
aanvraag:
a. voor verhuis– en inrichtingskosten eenmalig, maximaal € 3.150,b. voor het bezoekbaar maken van een woning, eenmalig, maximaal € 2.694,c. voor het verbouwen van de woning en het aanbrengen van overige onroerende voorzieningen,
zoals een traplift, is het bedrag gebaseerd op de lijst van standaard woonvoorzieningen, volgens de
prijsopgave van de door de gemeente gecontracteerde gespecialiseerde aannemer.
d. voor overige woonvoorzieningen is het PGB maximaal de prijs van de goedkoopst adequate
voorziening in natura.
6. Een vervoersvoorziening
a. De hoogte van het PGB voor eigen vervoer (motorvoertuig) is maximaal € 1.213,- per jaar.
b. De hoogte van het PGB voor een open buitenwagen (scootmobiel) is maximaal de prijs van de
goedkoopst adequate voorziening in natura.
c. De ritprijs voor het collectief vervoer (taxi) bedraagt € 1,65.
7. Een rolstoel
a. De hoogte van het PGB voor een rolstoel is maximaal de prijs van de goedkoopst adequate
voorziening in natura.
b. De hoogte van het PGB voor een sportrolstoel is maximaal € 3.234,-

