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Onderwerp 
Wijziging berekeningswijze persoonsgebonden budget Jeugdwet en Wet maatschappelijke 
ondersteuning in verordeningen. 
 
Voorstel 
1. De Verordening Jeugdhulp Weert 2020 te wijzigen. 
2. De Verordening maatschappelijk ondersteuning Weert 2023 te wijzigen. 
 
Inleiding 
Cliënten die in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening op grond van de 
Jeugdwet of Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) hebben de keuzevrijheid 
tussen ondersteuning via een persoonsgebonden budget (pgb) of Zorg in Natura (ZIN). 
Met ingang van 1 januari 2020 is de berekeningswijze van de persoonsgebonden 
budgetten (pgb’s) Jeugdwet en Wmo door de gemeenteraden van Midden-Limburg West 
vastgesteld in de verordeningen van de Jeugdwet en Wmo. Bij de berekeningswijze is 
aansluiting gezocht bij de tarieven Zorg in Natura (ZIN-tarieven) en het Wettelijk 
minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) (afhankelijk van de categorie 
hulpverlener). 
 
Aangezien de tarieven voor zowel ZIN als het WML jaarlijks wijzigen, met name door 
indexering van de tarieven, dienen ook de pgb-tarieven jaarlijks opnieuw vastgesteld te 
worden. Vanaf 2020 heeft het afdelingshoofd van OCSW mandaat, machtiging en 
volmacht om jaarlijks de pgb-tarieven vast te stellen conform de in de vigerende 
verordeningen opgenomen berekeningswijze en deze bekend te maken. Om vanaf 2023 te 
voldoen aan het WML moet de berekeningswijze in de verordeningen echter worden 
aangepast. Dit betreft een technische wijziging. 
 
Relatie tot de strategische visie 
Niet van toepassing. 
 
Beoogd effect 
Niet van toepassing. 
 
Beoogd(e) doel(en)  
Het in overeenstemming brengen van de berekeningswijze voor de pgb-tarieven in de 
Verordening Jeugdhulp Weert 2020 en de Verordening maatschappelijk ondersteuning 
Weert 2023 met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.  
 
Argumenten  
1.1/2.1 De berekeningswijze voor de persoonsgebonden budget tarieven voor niet-
professionele zorg verleners is in overeenstemming gebracht met het geldende WML.   
Bij de pgb-tarieven wordt gewerkt met verschillende categorieën hulpverleners (A t/m E). 
De tarieven A tot en met C (professionele zorgverleners) worden afgeleid van het ZIN-
tarief. Niet- professionele zorgverleners (categorie D en E) moeten minimaal het WML 
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ontvangen. Het WML wordt twee keer per jaar vastgesteld, namelijk op 1 januari en 1 juli. 
De tarieven voor de categorieën D en E worden conform de huidige verordeningen 
gebaseerd op het WML van 1 juli van het voorafgaande jaar + 3%. Categorie D ontvangt 
nog 20% extra ten behoeve van werkgeverslasten. Destijds is voor deze berekeningswijze 
gekozen om twee praktische redenen. Ten eerste kon door uit te gaan van het WML per 1 
juli van het voorafgaande jaar tijdig gestart worden met het informeren van de 
budgethouders en de sociale verzekeringsbank (SVB). Ten tweede was de veronderstelling 
dat de opslag van 3% voldoende zou zijn om de indexering van het WML per 1 januari en 
1 juli van het betreffende jaar op te vangen. 
 
De huidige berekeningswijze in de verordeningen is voor 2023 echter niet houdbaar. 
Wanneer wordt vastgehouden aan de berekeningswijze in de verordeningen (het WML per 
1 juli 2022+3%) wordt niet voldaan aan het geldende WML per 1 januari 2023. Per 1 
januari 2023 stijgt het WML namelijk met 10,15%. Om ervoor te zorgen dat de cliënten 
met een pgb hun zorgverleners kunnen uitbetalen conform het WML, moeten de pgb-
tarieven voor de betreffende categorieën worden aangepast aan het WML per 1 januari 
2023. Landelijke wetgeving prefereert immers boven gemeentelijke wetgeving.  
Bij de voorgestelde berekeningswijze wordt rekening gehouden met het geldende WML. 
 
1.2/2.2 De berekeningswijze is voor langere periode houdbaar.   
De verwachting is dat ook de komende periode het WML meer zal stijgen dan in het 
verleden als gevolg van de inflatie. Daarom wordt niet gekozen voor een eenmalige 
aanpassing van de tarieven, maar een structurele aanpassing van de berekeningswijze in 
de verordeningen. 
 
1.3 De tarieven zijn afgestemd binnen de regio Midden-Limburg.    
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Midden-Limburg verstrekt de pgb’s in het kader 
van de Jeugdhulp. Ten behoeve van de uitvoerbaarheid en uniformiteit voor cliënten is het 
wenselijk om binnen de regio Midden-Limburg zoveel mogelijk dezelfde tarieven te 
hanteren. Met dit voorstel wordt hieraan voldaan.  
 
Kanttekeningen en risico’s  
1.1/2.1 De uitvoeringsorganisaties zijn al geïnformeerd over de nieuwe tarieven. 
De toekenningsbeschikkingen (tkb’s) moeten tijdig (uiterlijk medio december) bij de SVB 
zijn en de cliënten met een pgb moeten op tijd worden geïnformeerd over hun budget 
voor het aankomende kalenderjaar. Als de tkb’s later dan medio december bij de SVB zijn, 
kan de SVB niet garanderen dat budgetten in januari kunnen worden uitbetaald.  
Vanuit de uitvoering van het CJG is herhaaldelijk het signaal afgegeven dat zij zo snel 
mogelijk de tarieven nodig hebben.  
Het Wmo-team en het CJG zijn inmiddels geïnformeerd over de tarieven, vooruitlopend op 
vaststelling. Het WML voor 2023 is op 7 oktober 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. 
Op 31 oktober 2022 is de minimumloontabel door de SVB aangeleverd, op basis waarvan 
het mogelijk was de tarieven te berekenen.  
Het risico van bovenstaande is beperkt, omdat een lager tarief dan het WML wettelijk 
gezien niet is toegestaan.  
 
1.2/2.2 Door de voorgestelde berekeningswijze worden de tarieven voor niet-professionele 
zorgverleners twee keer per jaar aangepast. 
Dit hadden we willen voorkomen, maar dat is niet mogelijk als we ons aan wet- en 
regelgeving willen houden. 
 
2.3 De Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2023 wordt in dezelfde 
raadsvergadering behandeld als dit raadsvoorstel.  
Op het moment dat de Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2023 niet 
wordt vastgesteld, heeft dit voorstel betrekking op de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Weert 2020. 
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Financiële gevolgen 
De wijziging van de berekeningswijze zelf heeft geen financiële gevolgen, maar de stijging 
van het WML heeft dat wel. Er is met een indexering van de pgb-tarieven rekening 
gehouden in de ramingen in de begroting 2023. De daadwerkelijke stijging van de 
tarieven is hoger dan waarmee rekening is gehouden in de begroting door de hogere 
stijging van de minimumlonen. Een inschatting van de financiële effecten is in 
onderstaande tabel per onderdeel benoemd. Per onderdeel kan de relatieve impact 
verschillen. Dit komt doordat de mate waarin gebruik wordt gemaakt van zorgverleners 
waarvoor het minimumloontarief van toepassing is per onderdeel verschilt. Indien nodig 
wordt de begroting 2023 in een tussenrapportage 2023 bijgesteld, waarbij ook rekening 
wordt gehouden met de ontwikkeling van het aantal persoonsgebonden budgetten. 
  
  Begroting 2023  Financiële impact hogere 

indexering dan verwacht  

Wmo hulp bij het huishouden   €   88.000,--   € 4.000,--  

Wmo begeleiding   € 164.000,--   € 2.000,--  
Jeugdhulp   € 389.994,--   € 14.000,--  
Totaal   € 641.994,--  € 20.000,-- 
   
Participatie 
- Omdat de verordeningen alleen technisch worden gewijzigd, zijn de wijzigingen niet met 

de Participatieraad besproken.  
- Er heeft afstemming plaatsgevonden met de SVB, het CJG-ML, het Wmo-team en de 

betrokken beleidsmedewerkers in de regio Midden-Limburg. 
 
Communicatie  
- De gewijzigde verordeningen worden gepubliceerd op www.overheid.nl. 
- De pgb-tarieven voor de Jeugdwet en de Wmo in 2023 worden gepubliceerd op 

www.overheid.nl.  
 
Planning en uitvoering  
Na wijziging van de verordeningen worden de pgb-tarieven voor de niet-professionele 
zorgverleners in mandaat vastgesteld. 
 
Evaluatie 
Niet van toepassing.   
 
Bijlage(n)  
1. Was-wordt tabel 
2. Gewijzigde Verordening Jeugdhulp Weert 2020 
3. Gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
De secretaris, De burgemeester, 
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A.M.A. Vrijenhoek 

 
 
 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1880661  
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2022 
 
 
 
 besluit: 
 
1. De volgende wijziging van de Verordening Jeugdhulp 2020 vast te stellen: 
 
Artikel 6, lid 3, onder d, komt als volgt te luiden:  
 
wordt vastgesteld op basis van de volgende categorieën: 
 
 Categorie A: ondersteuning door een professionele organisatie: maximaal 100% van 

het tarief; 
 Categorie B: ondersteuning door een ZZP’er of freelancer: maximaal 80% van het 

tarief; 
 Categorie C: ondersteuning door een zorgprofessional in loondienst: maximaal 80% 

van het tarief; 
 Categorie D: ondersteuning door een niet professional in loondienst: maximaal het 

uurloon dat is afgeleid van het wettelijk minimumloon (inclusief vakantiegeld en 
vakantie-uren). Daarna wordt dit vermeerderd met 20% voor de werkgeverslasten, 
indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst; 

 Categorie E: ondersteuning door naaste familie: maximaal het uurloon dat is afgeleid 
van het wettelijk minimumloon (inclusief vakantiegeld). 

 
2. De volgende wijziging van de Verordening maatschappelijk ondersteuning 2023 vast te 

stellen:  
 
Artikel 12, lid 2, komt als volgt te luiden: 
 
De hoogte van het pgb voor begeleiding in groepsverband (dagbesteding), begeleiding 
individueel, kortdurend verblijf en hulp bij het huishouden is overeenkomstig aan het 
laagste tarief van het betreffende kalenderjaar dat het college voor de producten in natura 
heeft vastgesteld, rekening houdende met dat: 
 voor categorie A maximaal 100% van het bedoelde tarief geldt; 
 b. voor categorie B maximaal 80% van het bedoelde tarief geldt; 
 c. voor categorie C maximaal 80% van het bedoelde tarief geldt; 
 d. voor categorie D maximaal het uurloon dat afgeleid is van het wettelijk 

minimumloon (inclusief vakantiegeld en vakantie-uren) vermeerderd met 20% van dat 
loon ten behoeve van werkgeverslasten; 
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 e. voor categorie E het uurloon dat is afgeleid van het wettelijk minimumloon 
(inclusief vakantiegeld).  

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2022. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 


