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Fiancieel Besluit individuele Wmo-voorzieningen gemeente Zutphen 2016
Het college van burgemeester en wethouders,
gelet op artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke Ondersteuning 2015 en artikel 14 van de Verordening
individuele Wmo-voorzieningen gemeente Zutphen 2015,
BESLUIT:
De navolgende nadere regels over over maatschappelijke ondersteuning vast te stellen. Deze nadere
regels geven de financiele bepalingen voor uitvoering van de Wmo-maatwerkvoorzieningen.

De bedragen per 1 januari 2016 staan in de onderstaande tabel.

FINANCIEEL BESLUIT Wmo-maatwerkvoorzieningen gemeente Zutphen per 1 januari

2016

Huishoudelijke Hulp
Pgb Huishoudelijke Hulp via organisatie; categorie 1

€ 19,22

Pgb Huishoudelijke Hulp via organisatie; categorie 2

€ 22,32

Pgb Huishoudelijke Hulp via particulier

€ 13,51

Financiële vergoeding bemiddelde hulp

€ 13,51

Begeleiding
Pgb begeleiding via professionele organisatie, maximaal tarief natura verstrekking

Tarief natura

Pgb begeleiding via professionele organisatie, feestdagenuitkering eenmaal per jaar, maximaal € 272,00
Pgb begeleiding via particulier of niet professionele organisatie, maximaal per uur

€ 20,00

Pgb begeleiding via particulier <23 jaar, maximaal

(jeugd)loon

Pgb Logeeropvang via particulier of niet professionele organisatie, maximaal per etmaal

€ 30,00

Pgb reisonkostenvergoeding vanaf 6 kilometer met een maximum van 150 km per week, per € 0,19
km
Verhuiskosten/inrichtingskosten
Verhuis-/inrichtingkosten

€ 2.889,75

Vergoeding vrij maken woning

€ 2.889,75

Bezoekbaar maken woning

€ 6.996,06

Vloerbedekking (4 meter, per strekkende meter)

€ 46,84

Vloerbedekking bij eerste rolstoelgebruik (per m2)

€ 51,09

Gordijnen (per meter, inclusief maakloon)

€ 39,38

Vervoer
Vervoer in eigen auto of taxi, zittend in rolstoel per jaar

€ 1.930,75

Vervoer in eigen auto of taxi, zittend in rolstoel per maand

€ 160,72

Vervoer in eigen auto of taxi, niet zittend in rolstoel per jaar

€ 1.188,89

Vervoer in eigen auto of taxi, niet zittend in rolstoel per maand

€ 98,99

Regiotaxipas (aanschaf of vervanging)

Kostprijs

Sportrolstoel (aanschaf, incl. onderhoud/reparatie)

€ 3.205,87

Sportprothese (aanschaf, incl. onderhoud/reparatie)

€ 3.205,87

Woningaanpassingen, (ver)bouwen

1

Antislipvloer in badkamer (4m2, incl. btw), (per extra m2 € 58,10 incl. btw)

€ 324,63

Keuken geschikt maken voor rolstoelgebruiker

Kostprijs

Douche creëren

€ 1.638,06

Taxatiekosten bij terugbetalen meerwaarde woning na woningaanpassing maximaal

€ 387,42

Architectenhonorarium, 10% aanneemsom, indien de aanneemsom hoger is dan € 1.096,00.
De vergoeding maximaal (ex btw):

€ 3.193,09

Toezichtkosten, 2% aanneemsom, indien aanneemsom hoger dan:

€ 1.166,54

Notariskosten (bij aankoop extra grond), maximaal:

€ 903,64

Administratiekosten, 10% kosten bij aanneemsom hoger dan:

€ 1.166,54

Administratiekosten, maximaal ex btw:

€ 408,71
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Grondprijs

€ 153,64

Maximale aanpassing voorzienbare sloop of onbewoonbaarverklaring

€ 6.996,06

Tarieven keuring (tarieven ex btw)
a. stoelliften

€ 302,28

b. rolstoelplateauliften

€ 302,28

c. sta-plateauliften

€ 302,28

d. woonhuisliften

€ 369,34

e. hefplateauliften

€ 369,34

Tarieven Onderhoud (tarieven ex btw)
a. stoelliften

€ 208,61

b. rolstoelplateauliften

€ 208,61

c. sta-plateauliften

€ 208,61

d. woonhuisliften

€ 302,28

e. hefplateauliften

€ 447,03

Borg voor bovengrondse fietsenstalling

€ 25,46

1.
2.

Dit besluit kan worden aangehaald als Financieel Besluit Wmo-maatwerkvoorzieningen gemeente
Zutphen 2016.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Burgemeester en wethouders van Zutphen,

De burgemeester

2
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