
   

 

Bijlage I  Aanpassing tarieven Persoonsgebonden budgetten (PGB) 

 

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat de raad regels moet stellen over de hoogte van 

de persoonsgebonden budgetten. De grondslag voor de berekening van de hoogte van een 

persoonsgebonden budget en de uitwerking daarvan zijn daarom nu beide opgenomen in de 

verordeningen Jeugdhulp en Wmo. In deze bijlage staat ons voorstel voor de aanpassing van de 

persoonsgebonden budget tarieven (pgb- tarieven). 

 

Verschil formeel tarief –informeel tarief  

We kennen binnen het pgb- beleid een verschil tussen formele en informele tarieven. Het formele 

tarief geldt als de zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die beroepsmatig zorg verleend. Het 

informele tarief geldt als de zorg wordt geleverd vanuit het sociale netwerk van de inwoner.  

 

Voorstel 1:  Hoogte formeel PGB- tarief Jeugdwet en Wmo (exclusief beschermd wonen) 

We stellen voor om de hoogte van de pgb-tarieven te baseren op 70% van de tarieven voor zorg in 

natura (zin). We hebben hiervoor de volgende argumenten: 

▪ De pgb-tarieven hebben daarmee een relatie met de werkelijke zorgkosten. De huidige pgb- 

tarieven zijn afgeleid van de gehanteerde pgb-tarieven van de AWBZ uit het jaar 2014. Hierop 

hebben we een generieke korting is toegepast van 10%. Hier is dus geen relatie meer met de 

huidige zorgkosten.  

▪ De pgb- tarieven kunnen 30% lager worden vastgesteld dan de zin-tarieven omdat de 

zorgaanbieder minder kosten heeft voor ondersteunend personeel en andere overheadkosten. 

Hier is de pgb ook niet voor bedoeld. Uit onderzoek van Berenschot 2013 

en KPMG blijkt dat 30% ook strookt met de overheadpercentages van zorgaanbieders.  

 

Voor de Jeugdhulp zijn de tarieven dan 70% van het rekenkundige gemiddelde van de zin-tarieven 

waarvoor jeugdhulpaanbieders voor 2018 hebben ingeschreven met uitzondering van de hoogste en 

laagste inschrijving.  

Voor de Wmo gaat het om 70% van het rekenkundige gemiddelde van alle gecontracteerde 

zorgaanbieders. Binnen de Wmo gaan we uit van vaste tarieven waar de zorgaanbieders zich op 

kunnen inschrijven.   

Voor de jeugdhulp geldt dat de formele persoonsgebonden budget tarieven over het algemeen 

hoger uitvallen ten opzichte van de huidige situatie. Bij de Wmo vallen de formele 

persoonsgebonden budget tarieven over het algemeen juist lager uit.  

De tarief voor de begeleiding groep basis gaat enorm omlaag. Om dit effect te dempen stellen we 

voor om voor dit specifieke tarief 80% van het zorg in natura tarief te gebruiken.  
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Het gevolg van de voorgestelde werkwijze is wel dat de formele pgb-tarieven voor de jeugdhulp en 

Wmo niet langer gelijk zijn.  

 

Voorstel 2: Invoering extra formele PGB- tarieven 

We stellen voor om drie nieuwe formele tarieven in te voeren. We kennen binnen de zorg in natura 

voorzieningen begeleiding, begeleiding groep en kortdurend verblijf namelijk een basistarief en 

een tarief voor meer specialistische zorg. Zo sluiten we bij de toekenning van een pgb- budget 

beter aan bij de zin- voorzieningen.   

 

Voorstel 3: Hoogte informele tarieven  

We adviseren om de huidige informele tarieven te handhaven. Het uurtarief van ondersteuning is € 

15,60. Dit tarief is ongeveer 150% van het huidig wettelijk minimumloon en achten we daarmee 

toereikend om zorg uit het sociale netwerk in te kopen.  

 

Voorstel 4: Indexering  

Het college kan de tarieven voor formele en informele ondersteuning jaarlijks indexeren. Welke 

index daarvoor wordt gebruikt, kan door het college per voorziening worden bepaald. Het ligt voor 

de hand om bij de indexering aan te sluiten bij de indexering van de ZIN-tarieven. 

 

Voorstel 5: Overgang van oude naar nieuwe tarieven  

De overgang van de huidige naar de nieuwe tarieven moet soepel verlopen voor inwoners met een 

pgb. We stellen voor om binnen een jaar na de ingangsdatum van de verordeningen alle pgb- 

toekenningen te herindiceren. Als dan blijkt dat een inwoner een lager pgb-tarief krijgt, geldt een 

overgangstermijn van 4 maanden. Een inwoner heeft dan 4 maanden de tijd om zich in te stellen 

op het lagere tarief. 

 

PGB-tarieven beschermd wonen 

De gemeente Groningen stelt als centrumgemeente voor het beschermd wonen de tarieven voor de 

persoonsgebonden budgetten vast. De Groninger gemeenten nemen deze tarieven over.  

De formele tarieven beschermd wonen zijn gelijk aan het zorg in natura tarief minus het tarief voor 

de wooncomponent. Inwoners krijgen een persoonsgebonden budget voor het zorgdeel en nemen de 

woonlasten voor eigen rekening.  

Het tarief voor Zelfstandigen Zonder Personeel is 85% van het zorg in natura tarief omdat ZZP’ers 

lagere overheadkosten hebben. Het pgb-tarief voor het onderdeel  Activering en Participatie is 

gelijk aan het ZIN-tarief (ook voor ZZP’ers). Het bestaande zorg in natura tarief is dusdanig scherp 

dat er redelijkerwijs geen verdere kortingen mogelijk zijn.  
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PGB tarieven beschermd wonen 

 

Formeel  

 

Producten                         

Beschermd Wonen    

Inkooptarief ZIN Maximale tarief 

Pgb         

Maximale tarief 

Pgb voor ZZP’ers 

Verblijf accommodatie met 

toezicht op afroep 

€ 120,66 

 

€ 91,83  € 79,58 

Verblijf accommodatie 24 uurs 

toezicht  

€ 130,81 € 101,97 € 89,72 

Woonbegeleiding complex 

intramuraal  

€ 63,85 € 63,85 € 54,27 

Thuis plus € 103,31 € 103,31 € 87,81 

Woonbegeleiding complex 

extramuraal  

€ 74,18 € 74,18 € 63,05 

Activering en participatie  € 30,99 € 30,99 € 30,99 

 

 

Informeel 

Voor het informele tarief voor beschermd wonen worden de informele tarieven van de Wlz gevolgd. 

 

 

 

 

 

PGB tarieven Wmo   

 

 Eenheid Tarief formele 
ondersteuning 
oud 

Tarief formele 
ondersteuning 
nieuw 

Begeleiding individueel basis 
 

Uur € 32,26 € 32,77 

Begeleiding individueel  
plus 
 

Uur - € 52,35 

Begeleiding groep basis 
 

dagdeel € 39,87 € 26,94 (80% van het 
zorg in natura tarief)  
 

Begeleiding groep plus 
 

dagdeel - € 36,16 

Vervoer begeleiding groep 
 
Alleen op medische indicatie in 
combinatie met begeleiding groep 
 

retour € 4,80 € 5,52 

Kortdurend verblijf basis etmaal € 90,90 € 84,81 
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Kortdurend verblijf plus 
 

etmaal - € 123,71 

Huishoudelijke hulp 1 
 

Uur € 18,40 € 18,90 

Huishoudelijke hulp 2 
 

Uur € 21,40 € 19,61 

Persoonlijke verzorging 
 

uur  € 24,32 € 29,79 

 

 

Informeel  

Ondersteuning Tarief 
 

Huishoudelijke hulp € 15,60 
 

Ondersteuning  € 15,60 
 

Verblijf/ logeren per etmaal € 23,33 
 

Vervoer (retour) € 2,70 
 

 

 

 

 

PGB tarieven Jeugdhulp  

 

 

PGB-tarieven Eenheid Tarief formele 
ondersteuning oud 

Tarief formele 
ondersteuning 
nieuw 

Begeleiding individueel/ gezin 
 

Uur € 32,26 € 39,42 

Specialistische begeleiding 
individueel/ gezin 
 

Uur - € 51,74 

Begeleiding groep 
 

Dagdeel € 39,87 €40,28 

Specialistische begeleiding groep  
 

Dagdeel - € 51,52 

Vervoer  begeleiding groep  
 
Alleen op medische indicatie in 
combinatie met begeleiding 
groep 
 

Retour € 4,80 € 5,52 
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Kortdurend verblijf 
 

Etmaal € 90,90 € 84,79 

Persoonlijke verzorging 
 

Uur - € 37,16 

 

 

Informeel 

Ondersteuning Tarief 
 

Ondersteuning  € 15,60 
 

Verblijf/ logeren per etmaal € 23,33 
 

Vervoer (retour) € 2,70 
 

 

 

 

 

 

 

 


