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Artikel 7 lid 5: De hoogte van een persoonsgebonden budget [invoegen: voor een zaak
(een woonvoorziening, rolstoel of vervoershulpmiddel)] wordt bepaald aan de hand van
de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate voorziening in natura
en is toereikend voor de aanschaf daarvan, en wordt indien nodig aangevuld met een
vergoeding voor onderhoud en verzekering.
Artikel 7 lid 6 wordt geheel vervangen door de volgende tekst: huishoudelijke
ondersteuning of individuele begeleiding, hierna te noemen ‘dienst’, wordt bepaald op ten
hoogste de kostprijs van de, in die betreffende situatie, goedkoopst adequate door het
college ingekochte dienst in natura. Hierbij maakt het college onderscheid tussen een
pgb dat gebruikt wordt voor een dienst geleverd door het sociaal/ informele netwerk,
door een ZZP- of door een gekwalificeerde instelling.
Het onderscheid tussen de drie categorieën uit het vorige lid, wordt als volgt gemaakt:
- Iemand uit het sociale netwerk betreft iemand die niet is gekwalificeerd voor
de betreffende dienstverlening, geen ZZP-er en is meestal een familielid,
vriend of kennis;
- Een ZZP-er staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor het leveren
van de betreffende dienst en is hiervoor gekwalificeerd, bijvoorbeeld doordat
hij/zij ingeschreven staat in een relevant beroepsregister (BIG, SKJ) en een
relevatie opleiding heeft;
- Een gekwalificeerde instelling is een erkende instelling, heeft doorgaans
personeel in dienst en heeft overhead in de vorm van HRM beleid, gebouwen
etc.
Artikel 7 lid 7 wordt vervangen door: Huishoudelijke Ondersteuning (HO) wordt bepaald
op de hoogte van het gecontracteerde tarief voor HO Exces en bedraagt maximaal:
- 100% voor een gekwalificeerde instelling;
- 80% voor een gekwalificeerde ZZP-er;
- 50% met een ondergrens van het wettelijk uurloon als deze als
onkostenvergoeding wordt verstrekt aan iemand uit het sociale netwerk.
Artikel 7 lid 8 wordt vervangen door: Het pgb voor individuele begeleiding wordt bepaald
op de hoogte van het gecontracteerde tarief geldend voor een indicatie zwaar, midden of
licht en bedraagt maximaal:
- 100% voor een gekwalificeerde instelling;
- 80% voor een gekwalificeerde ZZP-er;
- 50% voor iemand uit het sociaal netwerk, met een maximum van €20,-- per
uur als deze als onkostenvergoeding wordt verstrekt aan iemand uit het
sociale netwerk.
Aan artikel 7 lid 9 wordt toegevoegd: Het persoonsgebonden budget mag niet aan
tussenpersonen of belangenbehartigers worden betaald.

