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Inleiding 
Op 15 juli heeft uw raad middels het raadsvoorstel "Kadernota 2022 - 2025" (D/21/023823) ingestemd met het verlagen 
van de pgb-tarieven voor de Wmo. Deze maatregel is verwerkt in de meerjarenbegroting 2020-2025. De pgb-tarieven 
staan vermeld in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oudewater 2020 (hierna verordening). Wij 
stellen daarom de raad voor om de verordening te wijzigen en derhalve de hoogte van de volgende persoonsgebonden 
budgetten (pgb) te verlagen: 
- De hoogte van een pgb voor huishoudelijke hulp sociaal netwerk te verlagen van 75% zorg in natura (ZIN) tarief naar € 
15,- per uur;  
- De hoogte van een pgb voor huishoudelijke hulp professioneel te verlagen van 100% ZIN tarief naar 75% ZIN tarief; 
- De hoogte van een pgb voor Wmo begeleiding professioneel te verlagen van 85% ZIN tarief naar 75% ZIN tarief.  
 
   
 
De raad besluit 
De raad besluit: 
I. Artikel 9 lid 4 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oudewater 2020 in te trekken en daarvoor 
in de plaats te stellen: 
 
Artikel 9.4 De hoogte van een pgb wordt vastgesteld voor: 
a. een zaak: op basis van de kostprijs van de zaak die cliënt zou hebben ontvangen als de zaak in natura zou zijn 
verstrekt en rekening houdende met een reële termijn voor de technische afschrijving en de onderhouds- en 
verzekeringskosten 
b. de hoogte van een pgb voor begeleiding professioneel is 75% ZIN tarief. 
c. de hoogte van een pgb voor begeleiding sociaal netwerk is 20 euro per uur. 
d. de hoogte van een pgb voor huishoudelijke hulp professioneel is 75% ZIN tarief. 
e. de hoogte van een pgb voor huishoudelijke hulp sociaal netwerk is 15 euro per uur. 
 
II. Deze wijzigingen voor nieuwe aanvragen in werking te laten treden op 1 januari 2022 
 
III. Deze wijziging in werking te laten treden na zes maanden na de datum van bekendmaking voor reeds bij beschikking 
verstrekte pgb's, tenzij de lopende beschikking van een pgb tot na de termijn van zes maanden doorloopt. 
 
 
  
 
   
 



De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving 
De raad is op grond van artikel 147 lid 1 van de Gemeentewet bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van verordeningen. 
 
   
 
Beoogd effect 
De pgb-tarieven zoals die per 1 januari 2022 moeten gaan gelden weergeven in de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Oudewater 2020.  
 
   
 
Argumenten 
1. Aanpassingen op de verordening zijn noodzakelijk gezien het aangenomen raadsvoorstel "Kadernota 2022 - 2025" 
(D/21/023823)  
Het verlagen van de pgb-tarieven was onderdeel van de financiële heroriëntatie. Door het actualiseren van de 
verordening heeft de gemeente Oudewater een goede juridische basis voor het uitvoeren van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015. 
 
   
 
Kanttekeningen 
1. Het pgb-budget voor onze inwoners verandert  
Door dit voorstel verandert het pgb-budget voor onze inwoners. Voor nieuwe cliënten treden de nieuwe tarieven in 
werking op 1 januari 2022. Voor herindicaties, in de periode van 1 januari 2022 tot 1 juni 2022, wordt een 
overgangsperiode van zes maanden gehanteerd. Dit betekent dat voor deze inwoners de “oude” tarieven blijven gelden 
tot 1 juni 2022. De essentie van de overgangstermijn is om mensen te laten wennen aan een nieuwe situatie. Het is 
gebaseerd op zorgvuldigheid en evenredigheid, zie de artikelen 3:2 en 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het hangt 
af van de situatie wat redelijk is. Als vuistregel geldt: hoe groter het verschil tussen de oude en de nieuwe situatie, hoe 
geleidelijker de overgang moet plaatsvinden. Vaak wordt uitgegaan van een overgangstermijn van drie maanden. In deze 
situatie is het verschil in sommige gevallen groot.Voor deze inwoners wordt een overgangstermijn van zes maanden 
gehanteerd, zodat zij tijdig weten c.q. kunnen instellen op de nieuwe situatie. Het gaat om circa 10 inwoners. 
 
   
 
Financiën 
De financiële vertaling is verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025. 
 
   
 
Uitvoering 
Voor nieuwe cliënten treden de nieuwe tarieven in werking op 1 januari 2022. Voor herindicaties treden de nieuwe 
tarieven in werking op 1 juni 2022, tenzij de reeds verstrekte pgb-beschikking tot na de termijn van zes maanden 
doorloopt. Voor deze cliënten geldt het nieuwe tarief pas als de beschikking afloopt.  
 
   
 
Communicatie 
Deze wijziging wordt op www.officielebekendmakingen.nl bekend gemaakt en de inwoners met een huidige pgb-
beschikking ontvangen een brief met informatie over de nieuwe tarieven. 
 
   
 
Samenhang met eerdere besluitvorming 
- Raadsvoorstel Kadernota 2022-2025 geregistreerd onder Join nummer: D/21/023823 
 
   
 
Bijlagen 

1. Raadsbesluit verlaging pgb-tarieven geregistreerd onder Join nummer: D/21/040732 



 


