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Officiële uitgave van Doetinchem.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2017
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem;
gelet op artikel 13, tweede, derde, vierde en zesde lid, artikel 16, derde lid en artikel 21 van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015;
gelet op artikel 5b, tweede, derde en vierde lid van de Verordening Jeugdhulp Doetinchem 2015;
Besluit vast te stellen het
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2017

Artikel 1. Begrippen
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
Persoonsgebonden budget voor het sociale netwerk: een persoonsgebonden budget voor vergoeding
van ondersteuning die wordt geleverd door het sociaal netwerk in de zin van artikel 1.1.1, eerste lid,
van de Wmo 2015 en artikel 8.1.1, derde lid, van de Jeugdwet.

Artikel 2. Tarieven persoonsgebonden budget op grond van de Wmo 2015
1.Ten aanzien van Ondersteuning Thuis gelden de maximum all-in tarieven per uur als genoemd in
onderstaande tabel.
Ondersteuning Thuis
Tarief per uur
Schoon huis

€ 19,10

Coachen gericht op huishouden

€ 24,46

Overnemen

€ 37,36

Coachen

€ 60,72

2.Ten aanzien van Ondersteuning Buitenshuis gelden de maximum all-in tarieven als genoemd in onderstaande tabel.
Ondersteuning Buitenshuis
Tarief per dagdeel

Tarief per etmaal

Dagbesteding overnemen

€ 26,88

/

Dagbesteding coachen

€ 43,21

/

Kortdurend verblijf

/

€ 26,63

3.Indien de cliënt geen mogelijkheid heeft om de locatie van de dagbesteding als genoemd in het
tweede lid te bereiken, dan kan een individuele opslag voor vervoer toegekend worden per retourreis.
De gemeente Doetinchem hanteert hierbij de volgende maximum all-in tarieven:
Opslag vervoer ondersteuning buitenshuis
Tarief per retourreis
Regulier vervoer

€ 6,91

Rolstoel vervoer

€ 13,60

4.Ten aanzien van Wonen gelden de maximum all-in tarieven als genoemd in onderstaande tabel.
Wonen
Tarief per etmaal
Wonen omklapwoning

€ 24,00

Wonen beschut ambulant

€ 34,00

Wonen beschut

€ 34,00

Wonen beschermd gericht op ontwikkeling

€ 38,00

Wonen beschermd gericht op stabiliseren

€ 46,00

5.De diensten Ondersteuning Individueel en Ondersteuning Groep kunnen in 2017 enkel in combinatie
met een indicatie Wonen worden ingezet. De maximum all-in tarieven uit onderstaande tabel zijn van
toepassing.
Ondersteuning Individueel en Ondersteuning Groep
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Tarief per uur

Tarief per dagdeel

Begeleiding individueel - ontwikkelen

€ 37,85

\

Begeleiding individueel – ontwikkelen Plus

€ 62,82

\

Begeleiding individueel – stabiliseren en hel- € 33,92
pen bij

\

Begeleiding individueel – stabiliseren en
overnemen

\
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Begeleiding individueel – stabiliseren en
overnemen Plus

€ 62,67

\

Persoonlijke verzorging – ontwikkelen

€ 37,76

\

Persoonlijke verzorging – stabiliseren

€ 33,86

\

Begeleiding groep – ontwikkelen

\

€ 32,50

Begeleiding groep – ontwikkelen Plus

\

€ 52,02

Begeleiding groep – stabiliseren en helpen bij \

€ 29,00

Begeleiding groep – stabiliseren en overnemen \

€ 42,00

Begeleiding groep – stabiliseren en overnemen \
Plus

€ 51,89

6.Indien de cliënt geen mogelijkheid heeft om de locatie van de begeleiding groep als genoemd in het
vijfde lid te bereiken, dan kan een individuele opslag voor vervoer toegekend worden per retourreis.
De gemeente Doetinchem hanteert hierbij de volgende maximum all-in tarieven:
Opslag vervoer begeleiding groep
Tarief per retourreis
Vervoer

€ 7,00

Individueel vervoer/Rolstoel vervoer

€ 15,90

7.

In afwijking van het gestelde in lid 5 kan een hogere individuele opslag voor vervoer worden
toegekend indien:
De cliënt is aangewezen op specialistische dagbesteding die alleen op een bepaalde locatie
a.
wordt gegeven;
Deze specialistische dagbesteding medisch noodzakelijk is voor de cliënt.
b.

8.

Ten aanzien van een persoonsgebonden budget voor het sociale netwerk hanteert de gemeente
Doetinchem een tarief van € 18,50 per tijdeenheid. De tijdeenheden gelden zoals bepaald in lid 1
tot en met 5 van dit artikel.

Artikel 3. Hoogte persoonsgebonden budget voor hulpmiddel of woningaanpassing
1.
2.

3.

De hoogte van een persoonsgebonden budget voor een hulpmiddel of woningaanpassing wordt
bepaald aan de hand van een op te vragen offerte.
Het persoonsgebonden budget voor:
Aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel bedraagt maximaal € 2.431,- per drie jaar.
a.
Gebruik van de eigen auto of taxi bedraagt maximaal € 640,- per kalenderjaar.
b.
Gebruik van de bruikleen auto of bus bedraagt maximaal € 380,- per kalenderjaar.
c.
De hoogte van het persoonsgebonden budget voor het gebruik van de eigen auto of taxi voor
bewoners van een WLZ-instelling bedraagt maximaal de helft van het persoonsgebonden budget
als genoemd in lid 2 sub b of c.

Artikel 4. Tarieven persoonsgebonden budget op grond van de Jeugdwet
1.De gemeente Doetinchem hanteert ten aanzien van persoonlijke verzorging en begeleiding individueel
de tarieven als genoemd in onderstaande tabel. De genoemde tarieven zijn maximum all-in tarieven
dienstverlening per uur.
Jeugdhulp
Tarief per uur

Tarief per dagdeel

Tarief per etmaal

Begeleiding Individueel Ontwikkelen

€ 42,40

\

\

Begeleiding Individueel Ontwikkelen
Plus

€ 62,75

\

\

Persoonlijke verzorging Ontwikkelen

€ 37,80

\

\

Persoonlijke verzorging Stabiliseren

€ 33,80

\

\

Behandeling Individueel Ontwikkelen € 75,16

\

\

Behandeling Individueel Ontwikkelen € 88,04
+

\

\

Begeleiding groep Ontwikkelen

\

€ 42,50

\

Begeleiding groep Ontwikkelen Plus

\

€ 60,00

\

Behandeling Groep Ontwikkelen

\

€ 69,00

\

Behandeling Groep Ontwikkelen Plus \

€ 83,16

\

Logeren

\

€ 39,00

\

2.Indien de cliënt geen mogelijkheid heeft om de locatie van de begeleiding groep als genoemd in het
eerste lid te bereiken, dan kan een individuele opslag voor vervoer toegekend worden per retourreis.
De gemeente Doetinchem hanteert hierbij de volgende maximum all-in tarieven:
Opslag vervoer begeleiding groep

2

Cvdr 2017 nr. CVDR444596_1

29 december 2017

Tarief per retourreis
Vervoer

€ 9,00

Individueel vervoer/Rolstoel vervoer

€ 25,00

3.Ten aanzien van een persoonsgebonden budget voor het sociale netwerk hanteert de gemeente
Doetinchem een tarief van € 18,50 per tijdeenheid. De tijdeenheden gelden zoals bepaald in lid 1 van
dit artikel.

Artikel 5. Tarieven collectief vraagafhankelijk vervoer
Ten behoeve van het collectief vraagafhankelijk vervoer (cvv) hanteert de gemeente Doetinchem de
volgende tarieven voor inwoners met een cvv-indicatie:
Tarieven cvv
Opstaptarief

Kilometertarief
Tot 20 km

20 tot 40 km

Werkdagen tussen 06.00 en 09.00 € 1,45
uur

€ 0,23

€ 1,50

Overige tijdstippen

€ 0,15

€ 1,50

€ 0,89

Artikel 6. Eigen bijdrage in de kosten op grond van de Wmo 2015
1.Ten behoeve van de eigen bijdrage in de kosten hanteert de gemeente Doetinchem voor Ondersteuning
Thuis en Ondersteuning Buitenshuis de volgende kostprijzen.
Het CAK berekent de eigen bijdrage op basis van deze kostprijzen.
Ondersteuning Thuis en Ondersteuning Buitenshuis
Kostprijs per uur

Kostprijs per dagdeel

Kostprijs per etmaal

€ 18,95

/

/

Coachen gericht op huishouden € 23,05

/

/

Overnemen

€ 35,85

/

/

Coachen

€ 45,75

/

/

Dagbesteding overnemen

/

€ 25,61

/

Dagbesteding coachen

/

€ 39,97

/

Kortdurend verblijf

/

/

€ 25,42

Schoon huis

2.Ten behoeve van de eigen bijdrage in de kosten hanteert de gemeente Doetinchem voor een individuele opslag vervoer de volgende kostprijzen:
Individuele opslag vervoer
Kostprijs per retourreis
Regulier vervoer

€ 6,86

Rolstoel vervoer

€ 13,31

3.Ten behoeve van de eigen bijdrage in de kosten hanteert de gemeente Doetinchem de volgende afschrijvingstermijnen voor maatwerkvoorzieningen anders dan onder lid 1 en lid 2:
Afschrijvingstermijnen maatwerkvoorzieningen
Afschrijvingstermijn (1 jaar = 13 perioden)
Scootmobiel

7 jaar

Sportrolstoel

3 jaar

Tillift

5 jaar

Badlift

5 jaar

Douche- en toilethulpmiddelen

5 jaar

Traplift

15 jaar

Woningaanpassing aard- en nagelvast

10 jaar

4.Indien een maatwerkvoorziening als genoemd in lid 3 tweedehands is, dan wordt de resterende afschrijvingstermijn gehanteerd.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
2.
3.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem
2017.
Met inwerkingtreding van het in lid 1 genoemde besluit vervalt het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethoudersvan Doetinchem,
d.d. 13 december 2016,
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ing. N. van Waart dr. A. Traag
secretaris burgemeester
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