
Financieel besluit  
 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
 
 
 

Gelet op artikel 12, lid 3 van de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2021 stelt 

het college hieronder de volgende tarieven vast als richtlijntarieven voor het 

persoonsgebonden budget: 

Tarieven Persoonsgebonden budget 

De tarieven in dit financieel besluit dienen als richtlijn voor de tarieven persoonsgebonden budget en 

komen overeen met de tarieven van de gecontracteerde aanbieders en leveranciers van de 

gemeente voor het desbetreffende product of dienst. Van de tarieven in de besluit kan afgeweken 

worden indien hier een onderbouwende motivatie voor is waarbij rekening wordt gehouden met de 

persoonlijke situatie en kenmerken van de aanvrager.  

Wmo Vangnetvoorzieningen  

Onderstaande tarieven per 1-1-2022 conform CAO index 2,3% (analoog aan overzicht Barneveld)  

 

 

Omschrijving Gecontracteer- 

de Tarief 

Maximaal tarief 
pgb voor inzet 
professionele 
zorgorganisatie 

Maximaal tarief 
pgb voor inzet 
andere 
zorgorganisatie 
of ZZP'er 

Maximaal 
tarief pgb 
voor inzet 
sociaal 
netwerk of 
niet zijnde 
zzp-er 

Eenheid 

tarief 

Toeslag Individueel 

Rolstoelvervoer 

 € 21,71  € 20,70  € 20,70  € 20,70 dag 

Toeslag Individueel 

vervoer  

 € 7,60  € 7,26  € 7,26  € 7,26 dag 

      

Woonondersteuning 

 

 € 31,80  € 30,66  € 20,73  € 20,73 uur 

Wooncoaching 

 

 € 58,80  € 56,40  € 20,73  € 20,73 uur 
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Dagopvang Ouderen en 

Gehandicapten Basis  

 € 13,20 

(max € 39,60 / 

dagdeel1) 

 € 12,00  € 12,00  € 12,00 uur 

Dagopvang Ouderen en 

Gehandicapten Extra  

 €18,00 

(max € 54,00 / 

dagdeel2) 

 € 17,00  € 17,00  € 17,00 uur 

Beschermd Werk (Wmo) 

 

 € 13,20  € 12,00  € 12,00  € 12,00 uur 

Wooncoaching Extra 

 

 € 73,20  € 70,20  € 20,73  € 20,73 uur 

Jong Volwassenen  

 

 € 72,00  € 70,20  € 20,73  € 20,73 uur 

Beschermd thuis  

 

 € 73,20  € 73,20  NVT NVT  etmaal 

24-uur bereikbaarheid 

(toeslag)  

 € 100,61  € 96,00  NVT NVT week 

 

 

Wmo Hulp bij het huishouden: per 1-1-20122 (index 2022 = OVA: 3,87%) 

 

Omschrijving Gecontracteerde 
tarief 

Maximaal tarief 
pgb per uur voor 
inzet professionele 
zorgorganisatie 

Maximaal tarief 
pgb per uur 
voor inzet 
andere 
zorgorganisatie 
of ZZP'er 

Maximaal tarief 
pgb per uur 
voor inzet 
sociaal netwerk 
of niet zijnde 
zzp-er 

Eenheid 
tarief 

Huishoudelijke 

hulp 1 

 € 29,76 85% van het tarief 

voor 

gecontracteerde 

aanbieders  

(€ 25,30) 

60% van het 

tarief voor 

gecontracteerde 

aanbieders  

(€ 17,86) 

60% van het 
tarief voor 
gecontracteerde 
aanbieders 
(€ 17,86) 

uur 

 

 

Wmo Trapliften (tarieven vast tot 1 juli 2022, daarna indexeren) 

 

Omschrijving Prijs exclusief BTW 
(nieuw en gebruikt) 

Eenheid 

rechte lift (incl. levering lift)  € 1.500,00 stuk 

                                           
1 Een dagdeel is maximaal 3 uur 
2 Een dagdeel is maximaal 3 uur 
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1 bocht (incl. levering lift)  € 3.300,00 stuk 

2 bochten (incl. levering lift)  € 3.550,00 stuk 

Servicecontract (na 5 jaar)  € 155,00 per jaar 

 

- prijzen zijn inclusief kleine bouwkundige aanpassingen (inclusief stroom)  

- prijzen zijn inclusief goedkoopst beschikbare opties zonder extra’s 
 

Wmo Hulpmiddelen per 1-1-2022 (index 2022 conform CPI = 3,4%) 

 

Voor een hulpmiddel kan bij de gecontracteerde leverancier Medipoint een offerte worden 

opgevraagd van een koopvoorziening. Dit tarief is afhankelijk van maatwerk: de aanpassingen op 

persoon, onderhoud, gemiddelde  aan reparaties en levensduur. De tarieven die de gemeente 

betaald voor hulpmiddelen staan in onderstaande tabel. Toegepaste index door Medipoint = CPI: 

3,4%, conform afspraken.  

 

categ
orie 

Omschrijving All-in 
eenheid
shuurta
rief per 
hulpmid
del per 
maand 
excl. 
BTW 

All-in 
eenheid
sprijs 
koop 
per 
hulpmid
del excl. 
BTW 

BTW 
% 

All-in 
eenheidshu
urtarief per 
hulpmiddel 
per maand 
incl. BTW 

All-in 
eenheid
s- prijs 
koop 
per 
hulpmid
del incl. 
BTW 

1 Handbewogen rolstoelen kortdurend 
gebruik 

€ 13,39  n.v.t.  9% € 14,60 n.v.t. 

2 Handbewogen rolstoelen/wandelwagens 
voor permanent en/of passief gebruik met 
kantelverstelling 

€ 84,18  n.v.t.  9% € 91,75 n.v.t. 

3 Handbewogen rolstoelen voor semi- 
permanent gebruik of actief gebruik  

€ 55,08  n.v.t.  9% € 60,04 n.v.t. 

4 Handbewogen rolstoelen voor semi- 
permanent gebruik of actief gebruik Heavy 
duty 

€ 120,48  n.v.t.  9% € 131,33 n.v.t. 

5 Handbewogen rolstoelen actief gebruik / 
vastframe 

€ 67,16  n.v.t.  9% € 73,21 n.v.t. 

6 Elektrische rolstoelen, modellen eenvoudig  € 260,82  n.v.t.  9% € 284,29 n.v.t. 

7 Elektrische rolstoelen, modellen complex € 303,90  n.v.t.  9% € 331,25 n.v.t. 

8 Elektrische aandrijfunits 
hoepelondersteuning 

€ 121,73  n.v.t.  9% € 132,68 n.v.t. 

9 Elektrische aandrijfunits duwondersteuning € 48,06  n.v.t.  9% € 52,38 n.v.t. 



-4- 
 

10 Handbikes € 66,86  n.v.t.  9% € 72,88 n.v.t. 

11 Handbikes met elektrische ondersteuning € 112,95  n.v.t.  9% € 123,11 n.v.t. 

12 Buggy’s  € 15,25  n.v.t.  9% € 16,63 n.v.t. 

13 Kinderduw wandelwagens € 58,93  n.v.t.  9% € 64,23 n.v.t. 

14 Rolstoelfietsen met elektrische 
trapondersteuning 

€ 122,02  n.v.t.  9% € 133,00 n.v.t. 

15 Driewielfietsen (voor alle leeftijden € 51,40  n.v.t.  9% € 56,02 n.v.t. 

16 Driewielfietsen met elektrische 
trapondersteuning (voor alle leeftijden) 

€ 96,46  n.v.t.  9% € 105,15 n.v.t. 

17a Duofiets/tandem twee personen achter 
elkaar (twee wielen) Hoog BTW 

€ 64,42  n.v.t.  21% € 77,94 n.v.t. 

17b Duofiets/tandem twee personen achter 
elkaar (drie wielen) Laag BTW 

€ 64,42  n.v.t.  9% € 70,22 n.v.t. 

18a Duofietsen/tandemems twee personen 
achter elkaar met elektrische 
ondersteuning (twee wielen) Hoog BTW 

€ 110,98  n.v.t.  21% € 134,29 n.v.t. 

18b Duofietsen/tandemems twee personen 
achter elkaar met elektrische 
ondersteuning (drie wielen) Laag BTW 

€ 110,98  n.v.t.  9% € 120,98 n.v.t. 

19 Scootmobielen € 63,26  n.v.t.  9% € 68,95 n.v.t. 

20 Scootmobielen, modellen extra geveerd € 82,47  n.v.t.  9% € 89,89 n.v.t. 

21 Scootmobielen, modellen Heavy duty € 170,11  n.v.t.  9% € 185,43 n.v.t. 

22 Tilliften passief (elektrisch) € 76,40  n.v.t.  21% € 92,44 n.v.t. 

23 Tilliften actief (elektrisch) € 78,14  n.v.t.  21% € 94,54 n.v.t. 

24 Toiletstoelen op poten n.v.t. € 97,90 21% n.v.t. € 118,47 

25 Douchevoorzieningen op poten n.v.t. € 156,51 21% n.v.t. € 189,38 

26 Douche- toiletvoorzieningen verrijdbaar, 
modellen eenvoudig 

€ 22,13 n.v.t. 9% € 23,71 n.v.t. 

27 Douche- toiletvoorzieningen verrijdbaar, 
modellen electrisch kantelbaar en in 
hoogte verstelbaar 

€ 55,68 n.v.t. 9% € 60,70 n.v.t. 

28 Douchebrancards € 85,66 n.v.t. 21% € 103,65 n.v.t. 

29 Badplanken n.v.t. € 89,00 21% n.v.t. € 107,68 

30 Autozitjes € 59,98 n.v.t. 21% € 72,58 n.v.t. 

 

 

Meerkosten personen met een beperking of chronische problemen:  

bedragen per 1-1-2022 (index CPI oktober 2021: 3,4%) 

 

Reiskosten € 0,19 per kilometer met een maximum 

van 2000 kilometer per jaar.  

Reiskosten vervoer derde/ bijzonder 

vervoer (rolstoel of bedlegerige) 

individueel bepaalde kilometervergoeding 

waarbij het aantal kilometers maximaal 

2000 per jaar bedraagt.  
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Auto aanpassing Bedrag wordt bepaald afhankelijk van de 

hoogte meerkosten van een aangepaste 

auto ten opzichte van algemeen 

gebruikelijke auto. 

Verhuiskosten € 2.931,20 

Sportrolstoel (onderhoud, reparatie en 

verzekering voor 3 jaar) 

€ 3.099,80 

Bezoekbaar maken woning ten behoeven 

van een WLZ bewoner 

€ 3.871,20 

  

 

Indexatie 

 

Indexatie van de tarieven is voor de Natura aanbieders en leveranciers in de overeenkomst met de 

gemeente bepaald. De tarieven in dit besluit worden op dezelfde wijze aangepast zodat de richtlijn 

PGB tarieven hetzelfde blijven als van de gecontracteerde aanbieders en leveranciers. In het 

overzicht hieronder is de wijze van indexatie beschreven en wanneer dit gebeurd.  

 

1. Vangnetvoorzieningen:  

De tarieven voor de vangnetvoorzieningen worden, op basis van het CAO-loonindexcijfer van 

de sector gesubsidieerde instellingen  (omdat dit de sector is waar CBS zorg en welzijn onder 

indeelt), één (1) keer per jaar verhoogd per 1 januari. Het cijfer van 1 oktober wordt hierbij 

gehanteerd. Zie weblink: 

http://statline.cbs.nl/statweb/publication/?vw=t&dm=slnl&pa=82838ned&la=nl 

 

2. Hulp bij het huishouden: 

Het uurtarief mag per 1 januari van enig (komend) jaar aangepast worden tot een maximum 

conform het definitieve cijfer over het betreffende jaar van indexering zoals vermeld in de 

OVA index, zoals opgenomen op de websitepagina https://www.nza.nl/documenten/vragen-

en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten 

 

3. Trapliften: 

De tarieven in het overzicht zijn vast tot 1 juli 2022. Als maximale prijsindexering wordt de 

CPI van het voorgaande jaar aangehouden gepubliceerd via het CBS.  

 

4. Hulpmiddelen:  

Gecontracteerde leverancier mag indexeren op de volgende wijze: maximum conform de 

indexering CRI alle huishoudens (index 2015=100) voor het eerst te beginnen op 1 januari 

2021.  

 

5. Meerkosten personen met een beperking of chronische problemen: 

De bedragen zijn uitgedrukt in het prijspeil van 2020 en worden ieder opvolgend kalenderjaar 

gewijzigd aan de hand van ontwikkeling van de consumentenprijsindex. De berekende 

bedragen worden naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,2.  

 

 

http://statline.cbs.nl/statweb/publication/?vw=t&dm=slnl&pa=82838ned&la=nl
https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten
https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten

