
Bepaling hoogte PGB 

Door middel van de "Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum - 2015" en de "Verordening jeugdhulp  

gemeente Renkum - 2015" hebben we reeds bepaald dat de hoogte van het PGB:

1. is gebaseerd op een door de client (of zijn vertegenwoordiger) opgesteld plan waarin de wijze van besteding van het PGB wordt toegelicht; 

2. toereikend is om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen;

3. bepaald wordt aan de hand van de kostprijs van de in betreffende situatie adequate maatwerkvoorziening in natura.

Door middel van bovenstaande verordeningen is ook reeds bepaald dat een client aan wie een PGB wordt verstrekt, diensten, hulpmiddelen, 

woningaanpassingen en andere maatregelen kan betrekken van een persoon die behoort tot zijn sociale netwerk op voorwaarde dat dit  

gelet op frequentie, type, aard, duur en mate van verplichting doelmatiger is dan het betrekken van ondersteuning van een persoon buiten  

het sociale netwerk. 

  

Hieronder worden drie voorbeelden gegeven, waarmee cijfermatig wordt onderbouwd waarom bij professionele ondersteuning het 

getrimd gemiddelde van de tarieven en bij niet-professionele ondersteuning 80% van het getrimd gemiddelde van de tarieven van de 

betreffende adequate maatwerkvoorziening in natura de meest zuivere richtlijn is voor het bepalen van de hoogte van het PGB.   

Uit de vele maatwerkvoorzieningen hebben we hiervoor een veel voorkomende Wmo maatwerkvoorziening, een veel voorkomende 

individuele voorziening Jeugdhulp en Hulp bij het Huishouden als voorbeeld genomen. Zij geven een goed beeld van de effecten van kiezen    

voor het laagste, het hoogste en het getrimd gemiddelde tarief: 

Wmo Begeleiding individueel basis

Gehandicaptenzorg Jeugd Begeleiding

Hulp bij het Huishouden 2 



Tarief 2016 Begeleiding individueel basis (H 300) iWmo 02300

10 - 30 euro per uur Aantal aanbieders 30 - 40 euro per uur Aantal aanbieders 40 - 50 euro per uur Aantal aanbieders 

€ 10,20 1 € 32,00 1 € 40,00 1

€ 27,04 1 € 35,00 1 € 40,20 1

€ 37,57 5 € 40,43 1

€ 40,70 1

€ 42,20 1

€ 42,69 1

€ 43,75 1

€ 44,00 1

€ 44,20 40

€ 47,00 1

€ 47,50 1

Laagste tarief € 10,20 Het laagste tarief is absoluut ontoereikend om effectieve en kwalitatief goede professionele zorg  

in te kopen met een PGB.

Meest voorkomend € 44,20 Het meest voorkomende tarief ligt boven het tarief waarmee effectieve en kwalitatief goede  

professionele zorg met een PGB ingekocht kan worden. 

Getrimd gemiddeld € 40,23 Met het getrimd gemiddeld tarief kan effectieve en kwalitatief goede professionele zorg ingekocht  

worden met een PGB. 

Hoogste tarief € 47,50 Het hoogste tarief ligt ver boven het tarief waarmee effectieve en kwalitatief goede professionele 

zorg met een PGB ingekocht kan worden. 

80% van het 

getrimd gemiddeld € 32,18 Als is vastgesteld dat ondersteuning van een niet-professioneel persoon, die behoort tot het sociaal   

netwerk van de client, doelmatiger is dan ondersteuning van een professioneel dan is 80% van   

het getrimd gemiddelde toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen. 

Indien deze zorg door een professioneel geleverd wordt, dan is de ondersteuning gezien frequentie 

type, aard, duur en mate van verplichting niet alleen minder doelmatig, maar brengt bovendien 

hogere kosten met zich mee. 

Gemeente Renkum heeft voor deze maatwerkvoorziening 59 aanbieders gecontracteerd met in totaal 16 tarieven  



Tarief 2016 Gehandicaptenzorg Jeugd Begeleiding iJW 33300

40 - 45 euro per uur Aantal aanbieders 45-50 euro per uur Aantal aanbieders 55-60 euro per uur Aantal aanbieders 

€ 40,70 2 € 47,00 1

€ 47,88 3

€ 48,02 1

Laagste tarief € 40,70 Het laagste tarief geeft onvoldoende keuzemogelijkheden om effectieve en kwalitatief goede   

professionele zorg in te kopen met een PGB en is daarmee geen volwaardig alternatief.

Meest voorkomend € 47,88 Het meest voorkomende tarief ligt boven het tarief waarmee effectieve en kwalitatief goede  

professionele zorg met een PGB ingekocht kan worden. 

Getrimd gemiddeld € 47,44 Met het getrimd gemiddeld tarief kan effectieve en kwalitatief goede professionele zorg ingekocht  

worden met een PGB. 

Hoogste tarief € 48,02 Het hoogste tarief ligt ver boven het tarief waarmee effectieve en kwalitatief goede professionele 

zorg met een PGB ingekocht kan worden. 

80% van het 

getrimd gemiddeld € 37,95 Als is vastgesteld dat ondersteuning van een niet-professioneel persoon, die behoort tot het sociaal   

netwerk van de client, doelmatiger is dan ondersteuning van een professioneel dan is 80% van   

het getrimd gemiddelde toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen. 

Indien deze zorg door een professioneel geleverd wordt, dan is de ondersteuning gezien frequentie 

type, aard, duur en mate van verplichting niet alleen minder doelmatig, maar brengt bovendien 

hogere kosten met zich mee. 

Gemeente Renkum heeft voor deze individuele voorziening 7 aanbieders gecontracteerd met in totaal 4 tarieven  



Tarief 2016 Hulp bij het Huishouden 2

20 - 30 euro per uur Aantal aanbieders 

€ 21,76 1

€ 23,38 1

€ 23,50 3

Laagste tarief € 21,76 Het laagste tarief geeft onvoldoende keuzemogelijkheden om effectieve en kwalitatief goede   

professionele zorg in te kopen met een PGB en is daarmee geen volwaardig alternatief.

Meest voorkomend € 23,50 Het meest voorkomende tarief ligt boven het tarief waarmee effectieve en kwalitatief goede  

professionele zorg met een PGB ingekocht kan worden. 

Gemiddeld € 22,88 Met het gemiddeld tarief kan effectieve en kwalitatief goede professionele zorg ingekocht  

worden met een PGB. 

Hoogste tarief € 23,50 Het hoogste (en tevens meest voorkomend) tarief ligt boven het tarief waarmee effectieve en  

kwalitatief goede professionele zorg met een PGB ingekocht kan worden. 

80% van het 

gemiddeld € 18,30 Als is vastgesteld dat ondersteuning van een niet-professioneel persoon, die behoort tot het sociaal   

netwerk van de client, doelmatiger is dan ondersteuning van een professioneel dan is 80% van   

het gemiddelde toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen. 

Indien deze zorg door een professioneel geleverd wordt, dan is de ondersteuning gezien frequentie 

type, aard, duur en mate van verplichting niet alleen minder doelmatig, maar brengt bovendien 

hogere kosten met zich mee. 

Hulp bij het Huishouden is een voorbeeld van het bepalen van de hoogte van het PGB ingeval er slechts drie of twee tarieven van 

gecontracteerde aanbieders zijn. Bij drie en twee tarieven is trimmen niet mogelijk en dient gewerkt te worden met het gemiddelde.    

Wanneer slechts één aanbieder is gecontracteerd is het tarief van die aanbieder leidend zoals bij hulpmiddelen. 

Gemeente Renkum heeft voor deze maatwerkvoorziening 5 aanbieders gecontracteerd met in totaal 3 tarieven  


