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BIJLAGE 4 
Was/wordt tabel Tweede wijziging Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2020  

 

Huidige tekst Hoofdstuk 1 Nieuwe tekst Hoofdstuk 1 

Hoofdstuk 1. Tarieven persoonsgebonden 
budget (pgb) 

Hoofdstuk 1. Tarieven persoonsgebonden 
budget (pgb) 

 

1.1 a. De hoogte van de financiële 
tegemoetkoming ten behoeve van verhuis- en 
herinrichtingskosten bedraagt € 2.500,-. 

b. Voor het op verzoek van de gemeente 
vrijmaken van een (rolstoelgeschikte of 
specifiek aangepaste) woning geldt een 
financiële tegemoetkoming ten behoeve van 
verhuis- en herinrichtingskosten van € 5.000,-. 

 

1.2 De hoogte van een pgb voor lokaal 
vervoer bedraagt € 35,- per maand voor 
alleenstaanden en € 52,50 per maand voor 
echtparen / samenwonenden. 

 

1.3 1. De hoogte van het pgb voor  

hulp bij het huishouden bedraagt  

maximaal per uur: 

a. € 19,55 voor hulp bij het huishouden; 

b. € 22,80 voor hulp bij het huishouden met 
begeleiding; 

 

 

 

 

c. € 24,95 voor hulp bij het huishouden met 
intensieve begeleiding. 

 

 

dan wel het lagere bedrag dat de budgethouder 
is overeengekomen met de zorgverlener. 

1.1 a. De hoogte van de financiële 
tegemoetkoming ten behoeve van verhuis- en 
herinrichtingskosten bedraagt € 2.500,-. 

b. Voor het op verzoek van de gemeente 
vrijmaken van een (rolstoelgeschikte of 
specifiek aangepaste) woning geldt een 
financiële tegemoetkoming ten behoeve van 
verhuis- en herinrichtingskosten van € 5.000,-. 

 

1.2 De hoogte van een pgb voor lokaal 
vervoer bedraagt € 35,- per maand voor 
alleenstaanden en € 52,50 per maand voor 
echtparen / samenwonenden. 

 

1.3 1. De hoogte van het pgb voor 
huishoudelijke ondersteuning bedraagt 
maximaal per uur: 

a. vervallen; 

b. € 22,80 voor huishoudelijke ondersteuning 

ten behoeve van een schoon en leefbaar huis 
waarbij meer ondersteuning nodig is dan in de 
gemiddelde cliëntsituatie en/of waarbij sprake 
is van verminderde regie. 

 

 

c. € 24,95 voor huishoudelijke ondersteuning  

ten behoeve van een schoon en leefbaar huis 
voor cliënten met zware en/of complexe 
problematiek.  

dan wel het lagere bedrag dat de budgethouder 
is overeengekomen met de zorgverlener. 
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2. Op het uurtarief van het pgb ten behoeve van 
hulp bij het huishouden is geen                     
indexering van toepassing, tenzij het college 
daartoe anders beslist door middel van een 
daartoe strekkend besluit. 

 

1.4 De hoogte van een pgb ten behoeve van 
begeleiding, dagbesteding en kortdurend 
verblijf: 

1. De tarieven voor ambulante 
begeleiding worden vastgesteld op maximaal: 

a. € 40,90 per uur voor lichte begeleiding; 

b. € 44,20 per uur voor middelzware 
begeleiding; en 

c. € 54,00 per uur voor zware begeleiding; 

dan wel het lagere bedrag dat de budgethouder 
is overeengekomen met de zorgverlener. 

2. Het tarief voor gezinsbegeleiding voor 
jongvolwassenen 18-23 jaar wordt vastgesteld 
op maximaal € 55,60 per uur, dan wel het 
lagere bedrag dat de budgethouder is 
overeengekomen met de zorgverlener. 

3. De tarieven voor begeleiding voor 
jongvolwassenen worden vastgesteld op 
maximaal: 

a. € 39,30 per uur voor lichte begeleiding; 

b. € 56,10 per uur voor middelzware 
begeleiding; 

c. € 63,75 per uur voor zware begeleiding; 

dan wel het lagere bedrag dat de budgethouder 
is overeengekomen met de zorgverlener. 

4. Het tarief voor dagopvang (exclusief 
vervoer) wordt vastgesteld op maximaal € 56,40 
per dagdeel dan wel het lagere bedrag dat de 
budgethouder is overeengekomen met de 
zorgverlener. 

5. De tarieven voor dagbesteding voor 
jongvolwassenen (exclusief vervoer) worden 
vastgesteld op: 

a. € 49,85 per dagdeel voor dagbesteding A; 

2. Op het uurtarief van het pgb ten behoeve van 
huishoudelijke ondersteuning is geen 
indexering van toepassing, tenzij het college 
daartoe anders beslist door middel van een 
daartoe strekkend besluit. 

 

1.4 De hoogte van een pgb ten behoeve van 
begeleiding, dagbesteding en kortdurend 
verblijf: 

1. De tarieven voor ambulante 
begeleiding worden vastgesteld op maximaal: 

a. € 40,90 per uur voor lichte begeleiding; 

b. € 44,20 per uur voor middelzware 
begeleiding; en 

c. € 54,00 per uur voor zware begeleiding; 

dan wel het lagere bedrag dat de budgethouder 
is overeengekomen met de zorgverlener. 

2. Het tarief voor gezinsbegeleiding voor 
jongvolwassenen 18-23 jaar wordt vastgesteld 
op maximaal € 55,60 per uur, dan wel het 
lagere bedrag dat de budgethouder is 
overeengekomen met de zorgverlener. 

3. De tarieven voor begeleiding voor 
jongvolwassenen worden vastgesteld op 
maximaal: 

a. € 39,30 per uur voor lichte begeleiding; 

b. € 56,10 per uur voor middelzware 
begeleiding; 

c. € 63,75 per uur voor zware begeleiding; 

dan wel het lagere bedrag dat de budgethouder 
is overeengekomen met de zorgverlener. 

4. Het tarief voor dagopvang (exclusief 
vervoer) wordt vastgesteld op maximaal € 56,40 
per dagdeel dan wel het lagere bedrag dat de 
budgethouder is overeengekomen met de 
zorgverlener. 

5. De tarieven voor dagbesteding voor 
jongvolwassenen (exclusief vervoer) worden 
vastgesteld op: 

a. € 49,85 per dagdeel voor dagbesteding A; 
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b. € 66,80 per dagdeel voor dagbesteding B; 

dan wel het lagere bedrag dat de budgethouder 
is overeengekomen met de zorgverlener. 

6. De tarieven voor 
noodzakelijke vervoerskosten naar 
dagbesteding worden vastgesteld op maximaal: 

a. € 10,00 per dag bij regulier vervoer (regulier 
personenbusje); 

b. € 21,00 per dag bij bijzonder vervoer 
(bijvoorbeeld bij rolstoelgebondenheid of 
intensieve begeleiding). 

7. De tarieven voor kortdurend verblijf worden 
vastgesteld op maximaal: 

a. € 145,20 per etmaal voor verblijf basis; 

b. € 195,20 per etmaal voor verblijf plus; dan 
wel het lagere bedrag dat de budgethouder is 
overeengekomen met de zorgverlener. 

8. Het tarief voor kortdurend verblijf voor 
jongvolwassenen wordt vastgesteld op een all-
in tarief van maximaal € 207,20 per etmaal. 

9. a. Het tarief voor het fasehuis / 
kamertrainingscentrum voor jongvolwassenen 
wordt vastgesteld op een all-in tarief per etmaal 
van maximaal € 188,80. 

b. Het tarief voor CoWonen wordt vastgesteld 
op een tarief per etmaal van maximaal € 47,42. 

 

1.5 Voor beschut en beschermd wonen gelden 
de tarieven zoals opgenomen in bijlage 1. 

 

1.6 Woontoeslag pgb beschermd wonen 

Om in aanmerking te kunnen komen voor de 
woontoeslag geldt: 

a. er moet sprake zijn van een wooninitiatief 
waar minimaal 3 op 1 adres -of binnen een 
straal van 100 meter wonen; en waar ten 
minste één gemeenschappelijke verblijfsruimte 
is die onderdeel uit maakt van de woonvorm. 
Deze ruimte is geschikt voor het ontplooien van 

b. € 66,80 per dagdeel voor dagbesteding B; 

dan wel het lagere bedrag dat de budgethouder 
is overeengekomen met de zorgverlener. 

6. De tarieven voor 
noodzakelijke vervoerskosten naar 
dagbesteding worden vastgesteld op maximaal: 

a. € 10,00 per dag bij regulier vervoer (regulier 
personenbusje); 

b. € 21,00 per dag bij bijzonder vervoer 
(bijvoorbeeld bij rolstoelgebondenheid of 
intensieve begeleiding). 

7. De tarieven voor kortdurend verblijf worden 
vastgesteld op maximaal: 

a. € 145,20 per etmaal voor verblijf basis; 

b. € 195,20 per etmaal voor verblijf plus; dan 
wel het lagere bedrag dat de budgethouder is 
overeengekomen met de zorgverlener. 

8. Het tarief voor kortdurend verblijf voor 
jongvolwassenen wordt vastgesteld op een all-
in tarief van maximaal € 207,20 per etmaal. 

9. a. Het tarief voor het fasehuis / 
kamertrainingscentrum voor jongvolwassenen 
wordt vastgesteld op een all-in tarief per etmaal 
van maximaal € 188,80. 

b. Het tarief voor CoWonen wordt vastgesteld 
op een tarief per etmaal van maximaal € 47,42. 

 

1.5 Voor beschut en beschermd wonen gelden 
de tarieven zoals opgenomen in bijlage 1. 

 

1.6 Woontoeslag pgb beschermd wonen 

Om in aanmerking te kunnen komen voor de 
woontoeslag geldt: 

a. er moet sprake zijn van een wooninitiatief 
waar minimaal 3 op 1 adres -of binnen een 
straal van 100 meter wonen; en waar ten 
minste één gemeenschappelijke verblijfsruimte 
is die onderdeel uit maakt van de woonvorm. 
Deze ruimte is geschikt voor het ontplooien van 
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gezamenlijke activiteiten. Het tarief voor de 
woontoeslag bedraagt € 155,83 per maand. 

 

1.7 [vervallen] 

 

1.8 Voor de direct noodzakelijke vervanging van 
vloer- en raambedekking in verband met CARA 
of een andere allergische aandoening, wordt de 
hoogte van het pgb hiervoor berekend op basis 
van de actuele Nibud normen per m2 voor 
stoffering, onderdelen overgordijnen incl. 
maakloon en gordijnrail + kosten laminaat. 

 

1.9 Voor de direct noodzakelijke vervanging van 
vloerbedekking in verband met plotselinge 
rolstoelafhankelijkheid wordt de hoogte van het 
pgb hiervoor berekend op basis van de actuele 
Nibud normen per m2 voor stoffering, 
onderdeel vloerbedekking vinyl, incl. legkosten 
en de eventuele kosten voor de ondervloer. 

 

1.10 Het vrij besteedbare bedrag per 
persoonsgebonden budget is anderhalf procent 
van het pgb: 

a. met een minimum van € 250,- en een 
maximum van € 1.250,-. bij beschermd wonen; 

b. met een minimum van € 50,- en een 
maximum van € 200,00 begeleiding, 
dagbesteding en hulp bij het huishouden. 

 

1.11 Een cliënt met een Pgb mag zijn 
zorgverlener alleen de daadwerkelijk geleverde 
ondersteuning bij de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB) laten declareren (facturering achteraf, per 
uur), tenzij het een Pgb voor beschermd wonen 
in een 24-uursvoorziening betreft. In het laatste 
geval is een vaste maandvergoeding 
toegestaan. 

 

gezamenlijke activiteiten. Het tarief voor de 
woontoeslag bedraagt € 155,83 per maand. 

 

1.7 [vervallen] 

 

1.8 Voor de direct noodzakelijke vervanging van 
vloer- en raambedekking in verband met CARA 
of een andere allergische aandoening, wordt de 
hoogte van het pgb hiervoor berekend op basis 
van de actuele Nibud normen per m2 voor 
stoffering, onderdelen overgordijnen incl. 
maakloon en gordijnrail + kosten laminaat. 

 

1.9 Voor de direct noodzakelijke vervanging van 
vloerbedekking in verband met plotselinge 
rolstoelafhankelijkheid wordt de hoogte van het 
pgb hiervoor berekend op basis van de actuele 
Nibud normen per m2 voor stoffering, 
onderdeel vloerbedekking vinyl, incl. legkosten 
en de eventuele kosten voor de ondervloer. 

 

1.10 Het vrij besteedbare bedrag per 
persoonsgebonden budget is anderhalf procent 
van het pgb: 

a. met een minimum van € 250,- en een 
maximum van € 1.250,-. bij beschermd wonen; 

b. met een minimum van € 50,- en een 
maximum van € 200,00 begeleiding, 
dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning. 

 

1.11 Een cliënt met een Pgb mag zijn 
zorgverlener alleen de daadwerkelijk geleverde 
ondersteuning bij de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB) laten declareren (facturering achteraf, per 
uur), tenzij het een Pgb voor beschermd wonen 
in een 24-uursvoorziening betreft. In het laatste 
geval is een vaste maandvergoeding 
toegestaan. 
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Huidige tekst Hoofdstuk 4 Nieuwe tekst Hoofdstuk 4 

Hoofdstuk 4. Overgangsbepalingen Hoofdstuk 4. Overgangsbepalingen 

4.1 [vervallen] 

4.2 De wijziging conform artikel 1.1 is van 
toepassing op aanvragen die zijn ingediend 
vanaf de inwerkingtreding van de Eerste 
wijziging Uitvoeringsbesluit Algemene en  

maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Haarlem 2020. 

4.3 Vanaf 1 juli 2021 kan een Pgb niet meer in 
de vorm van een maandbetaling worden  

gedeclareerd, met uitzondering van een Pgb 
voor beschermd wonen in een 24- 

uursvoorziening. 

 

 

 

4.1 [vervallen] 

4.2 De wijziging conform artikel 1.1 is van 
toepassing op aanvragen die zijn ingediend 
vanaf de  inwerkingtreding van de Eerste 
wijziging Uitvoeringsbesluit Algemene en  

maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Haarlem 2020. 

4.3 Vanaf 1 juli 2021 kan een Pgb niet meer in 
de vorm van een maandbetaling worden  

gedeclareerd, met uitzondering van een Pgb 
voor beschermd wonen in een 24- 

uursvoorziening. 

4.4 Op bezwaarschriften ingediend tegen een 
besluit genomen vóór 1 mei 2022 wordt 
besloten volgens het Uitvoeringsbesluit 
Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet 
maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Haarlem 2020 zoals deze luidt vóór 1 mei 2022, 
tenzij het Uitvoeringsbesluit Algemene en 
maatwerkvoorzieningen Wet 
maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Haarlem 2020 zoals deze luidt na 1 mei 2022 
gunstiger is voor de cliënt. 

 
 


