
besluiten:

Hoofdstuk 1. Tarieven persoonsgebonden budget (pgb)
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Vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Haarlem 2023, luidende als volgt:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,
gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de daarbij behorende nadere regelgeving, 
alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2023, 

Artikel 1 Pgb verplaatsingsvoorziening
De hoogte van een pgb voor lokaal vervoer bedraagt € 35,- per maand voor alleenstaanden en 
€ 52,50 per maand voor echtparen / samenwonenden.

Artikel 3 Pgb ambulante- en groepsbegeleiding
1. De Pgb-tarieven voor ambulante begeleiding bedragen maximaal per uur:
a. € 51,08 voor lichte ondersteuning;
b. € 53,10 voor middelzware ondersteuning;
c. € 58,76 voor zware ondersteuning; dan wel het lagere bedrag dat de budgethouder is 
overeengekomen met de zorgverlener.
2 Het tarief voor groepsbegeleiding (exclusief vervoer) wordt vastgesteld op maximaal 
€ 60,25 per dagdeel dan wel het lagere bedrag dat de budgethouder is overeengekomen met de 
zorgverlener.

Artikel 2 Pgb huishoudelijke ondersteuning
1. De hoogte van het pgb voor huishoudelijke ondersteuning bedraagt maximaal per uur:
a. € 26,14 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.
b. € 29,25 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.

Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen 
Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem
2023 (2022/1394097)

Algemene bepalingen
Voor de begripsbepalingen wordt verwezen naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (de 
wet), de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2023 (de verordening) en 
de Uitvoeringsregels maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Haarlem 2023 (de uitvoeringsregels).



Hoofdstuk 2. Financiële tegemoetkoming
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3. De tarieven voor noodzakelijke vervoerskosten naar dagbesteding worden vastgesteld op 
maximaal:
a. € 18,44 per dag bij regulier vervoer (regulier personenbusje);
b. € 25,22 per dag bij bijzonder vervoer (bijvoorbeeld bij rolstoelgebondenheid of intensieve 
begeleiding).

Artikel 5 Pgb beschut en beschermd wonen
1. Voor beschut en beschermd wonen gelden de tarieven zoals opgenomen in bijlage 1.
2. 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
b. waar ten minste één gemeenschappelijke verblijfsruimte is die onderdeel uit maakt van de 
woonvorm. Deze ruimte is geschikt voor het ontplooien van gezamenlijke activiteiten. Het tarief voor 
de woontoeslag bedraagt € 155,83 per maand.

Artikel 4 Pgb kortdurend verblijf
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.

Artikel 7 Pgb vrij besteedbaar bedrag
1. 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 voor begeleiding, dagbesteding en 
huishoudelijke ondersteuning.
2. De vrij te laten bedragen zijn bedoeld voor kleine uitgaven, bijvoorbeeld voor koekjes bij de koffie, 
een kleine attentie voor de verjaardag van de hulpverlener, postzegels of telefoonkosten.

Artikel 8 Financiële tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten
1. De hoogte van de financiële tegemoetkoming ten behoeve van verhuis- en herinrichtingskosten 
bedraagt € 2.500, -.
2. 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, -.

Artikel 6 Pgb woningaanpassing
1. 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.
2. 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.



Hoofdstuk 3. Hoogte eigen bijdrage

Per dag Per maand

18/19/20jaar zonder kind nnb nnb

1 kind nnb nnb

2 kinderen nnb nnb

3 kinderen nnb nnb

21 jaar en ouder zonder kind nnb nnb

1 kind nnb nnb

2 kinderen nnb nnb

3 kinderen nnb nnb

23 en ouder 4 kinderen nnb nnb
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Artikel 10 Eigen bijdrage maatschappelijke opvang
De tarieven voor maatschappelijke opvang worden vastgesteld op:
a. € 5,75 per etmaal voor verblijf in de nachtopvang (bed, bad, brood);_l
b. € 5,75 per etmaal per volwassene voor verblijf in de opvang voor economisch dakloze gezinnen;
c. € 12,50 per etmaal voor de tussenvoorziening en 24-uursverblijf;
d. € 16,50 per etmaal voor de gezinsopvang Haarlemmermeer.
Bij vervangende opvang (bijvoorbeeld in een hotel) geldt dezelfde eigen bijdrage.

Artikel 9 Eigen bijdrage collectief vervoer
Het starttarief voor de ritbijdrage voor gebruik van het collectief vervoer bedraagt € 1,26.

Artikel 11 Eigen bijdrage vrouwenopvang
De tarieven voor vrouwenopvang worden vastgesteld op:



Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

i.

2.

3.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 november 2022,

Ondertekening

de burgemeester,

drs. J. Wienenmr. C.M. Lenstra
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1 X
Als de cliënt zich voo/een hele week opvang heeft gemeld (een weekmelding), reserveert hij een bed 
voor de gehele week en heeft hij een betalingsverplichting voor de gehele week, tenzij
1. de door hem/haar gereserveerde slaapplaats voor één of meerdere nachten toegewezen kon 
worden aan een andere cliënt van de nachtopvang en/of
2. de reservering voor een specifieke dag voor 10 uur 's ochtends is geannuleerd.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit besluit treedt in werking de dag na die van bekendmaking.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: "Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2023."

Artikel 12 Overgangsbepalingen
Een cliënt houdt recht op een lopend pgb verstrekt op grond van het Uitvoeringsbesluit 
Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 
2020, totdat het college een nieuw besluit heeft genomen.
Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van het Uitvoeringsbesluit Algemene en 
maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2020 wordt 
beslist met inachtneming van Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2020, tenzij de toepassing van dit 
Uitvoeringsbesluit gunstiger is voor de cliënt.
Het Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Haarlem 2020 worden ingetrokken.

de secretaris,



Bijlage I Tarieven pgb beschut of beschermd wonen met ingang vanaf 1 januari 2023.

De tarieven Pgb Arrangementen beschut en beschermd wonen per jaar zijn:

Trede 1 Trede 2 Trede 3 Trede 4 Trede 5

1. Wonen €0,00 €0,00 €0,00

2. Veiligheid € 1.638,14 €4.169,81 €7.557,78

3. Financiën € 1.297,75 € 2.595,49 €5.185,67

€2.414,66 €5.589,88 €8.765,11 € 11.945,65 € 14.296,49

€ 4.387,87 € 10.158,59 € 15.929,31 € 21.700,03 € 25.965,57

€ 1.361,57 € 5.446,28 € 13.610,39

€2.473,17

7. Zingeving € 2.595,49

€ 1.361,57 € 5.446,28 € 13.610,39 € 19.056,67

€ 2.467,85 € 9.866,07 € 17.264,29 €29.598,20
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Intensiteits- 
treden ->

6. Opvoeden
& opgroeien

8. Persoonlijk 
functioneren

5. Sociale 
relaties

Resultaat
gebieden

Huisvesting, hotelmatige kosten en kosten voor voeding maken geen onderdeel uit van het Pgb voor 
beschut en beschermd wonen.

4b.
Dagbesteding 
plus

9.
Lichamelijke 
gezondheid

4a.
Dagbesteding
basis


