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Gemeenteblad 
 

van de gemeente Tubbergen 
 

 

Jaargang: 2015 
 

Nummer:   2 
 

Uitgifte:     7 januari 2015 
 

 

Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethou-
ders d.d. 23 december 2014, nr. I14.053106, tot vaststelling van het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2015. 
 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen, 
 
overwegende dat het college van burgemeester en wethouders op grond van de Verordening maat-
schappelijke ondersteuning en de Verordening jeugdhulp nadere regels dient vast te stellen, 
 
gelet op de artikelen 11, 12, 13, 15 en 19 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 
en artikel 11 van de Verordening jeugdhulp, 
 
besluit vast te stellen het navolgende:  

 
Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2015 

 
Artikel 1.  Definities 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
- professionele zorgverlener:  

a. een zorgverlener die voldoet aan de kwaliteitseisen van beroepskrachten bij een door de ge-
meente gecontracteerde instelling voor zover hij beroepsmatig zorg verleent; 

- niet-professionele zorgverlener:  
a. een zorgverlener die niet voldoet aan één van de criteria van een professionele zorgverlener, 

of 
b. een zorgverlener die een familielid in de op- of neergaande lijn of tot en met de derde graad in 

de zijlijn verzorgt.  
 
Artikel 2.  Hoogte pgb maatschappelijke ondersteuning  
1. De hoogte van een pgb voor een voorziening krachtens de Verordening maatschappelijke onder-

steuning 2015: 
a.  wordt bepaald aan de hand van een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij het pgb gaat 

besteden; 
b.  is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten, hulpmiddelen, woning-

aanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te 
betrekken, en wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en verzeke-
ring, en 

c.  bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate 
voorziening in natura.  

2. De hoogte van een pgb als bedoeld in het eerste lid voor: 
a. een zaak wordt bepaald op basis van een afslag van 20% op de kostprijs van de zaak die de 

aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de zaak in natura zou zijn verstrekt. Als 
de naturaverstrekking een tweedehands voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop geba-
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seerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de zaak technisch is afgeschre-
ven. Als de naturaverstrekking een nieuwe voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop ge-
baseerd. De hoogte van het pgb is inclusief vergoeding voor onderhoud en reparatie geduren-
de vijf jaren.   

b. ondersteuning in het huishouden door een professionele zorgverlener wordt bepaald op basis 
van een afslag van 20% op het laagste tarief van deze zorg in natura bij een door de gemeen-
te gecontracteerde instelling; 

c. ondersteuning in het huishouden door een niet-professionele zorgverlener wordt bepaald op 
basis van een afslag van 20% op het laagste tarief van deze zorg in natura bij een door de 
gemeente gecontracteerde instelling; 

d. ondersteuning bij zelfstandig leven door een professionele zorgverlener wordt bepaald op ba-
sis van een afslag van 20% op het laagste tarief van deze zorg in natura bij een door de ge-
meente gecontracteerde instelling; 

e. ondersteuning bij zelfstandig leven door een niet-professionele zorgverlener wordt bepaald op 
basis van een tarief van € 20,- per uur per persoon; 

f. ondersteuning maatschappelijke deelname door een professionele zorgverlener wordt bepaald 
op basis van een afslag van 20% op het laagste tarief van deze zorg in natura bij een door de 
gemeente gecontracteerde instelling; 

g. ondersteuning maatschappelijke deelname door een niet-professionele zorgverlener wordt be-
paald op basis van een tarief van € 20,- per dagdeel per persoon; 

h. kortdurend verblijf door een professionele zorgverlener wordt bepaald op basis van een afslag 
van 20% op het laagste tarief van deze zorg in natura bij een door de gemeente gecontrac-
teerde instelling; 

i. kortdurend verblijf door een niet-professionele zorgverlener wordt bepaald op basis van een 
tarief van € 30,- per etmaal per persoon; 

j. een vervoersvoorziening bij maatschappelijke deelname wordt bepaald op basis van een af-
slag van 20% op het laagste tarief van deze zorg in natura bij een door de gemeente gecon-
tracteerde instelling; 

k. een woonvoorziening  wordt bepaald op basis van 100% van de kosten die de gemeente zou 
hebben gemaakt bij verstrekking van deze voorziening in natura. 

 
Artikel 3.  Hoogte pgb jeugdhulp  
1. De hoogte van een pgb voor een voorziening krachtens de Verordening jeugdhulp: 

a. is gebaseerd op een door de jeugdige of zijn ouders opgesteld plan over hoe zij het pgb gaan 
besteden; 

b. is toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen, en 
c. bedraagt ten hoogste de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate indi-

viduele voorziening in natura. 
2. De hoogte van een pgb als bedoeld in het eerste lid voor: 

a. alle zorgvormen binnen het vrijwillig kader, met uitzondering van geestelijke gezondheidszorg 
(j-ggz); 

b. een vervoersvoorziening bij maatschappelijke deelname  
wordt bepaald op basis van een afslag van 20% op het laagste tarief van deze zorg in natura bij 
een door de gemeente gecontracteerde instelling. 

 
Artikel 4. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb’s 
1. Voor maatwerkvoorzieningen of een pgb is een eigen bijdrage verschuldigd, met uitzondering van: 

a. rolstoelvoorzieningen; 
b. voorzieningen verstrekt aan personen met een leeftijd tot 18 jaar, met uitzondering van wo-

ningaanpassingen.  
2. De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de bere-

kening van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoe-
ringsbesluit Wmo 2015. 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 geldt voor het collectief vervoer met een regiotaxipas, de 
volgende bijdrage per persoon per enkele reis: 
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Ritlengte  Gereduceerd tarief per enkele reis per 
persoon (pashouders) 

1 en 2 OV-zones € 2,09 

3 OV-zones € 2,69 

4 OV-zones € 3,30 

5 OV-zones € 3,90 

6 OV-zones € 8,20 

7 OV-zones € 12,50 

 
Artikel 5.  Bijdrage voor algemene voorzieningen 
Voor het collectief vervoer zonder een regiotaxipas geldt de volgende bijdrage per enkele reis per 
persoon:  

Ritlengte  Regiotaxitarieven per enkele reis per 
persoon 

1 en 2 OV-zones € 4,10 

3 OV-zones € 6,15 

4 OV-zones € 8,20 

5 OV-zones € 10,25 

6 OV-zones € 14,55 

7 OV-zones € 18,85 

 
Artikel 6. Waardering mantelzorgers 
(gereserveerd) 
 
Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. 
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2015. 
 
 
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders  
in de vergadering van 23 december 2014, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris de burgemeester 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit gemeenteblad is uitgegeven door 
burgemeester en wethouders van Tubbergen 
de secretaris, de burgemeester, 

 

 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M. K.M. Stegers 
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