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Memo indexering tarieven regionaal ingekochte bouwstenen WMO 
 
Van: gemeenten Midden Holland 
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Inleiding 

In regionaal verband zijn in het kader van de WMO de volgende bouwstenen gecontracteerd.  
 

 Hulp bij het huishouden 

 Begeleiding 

 Begeleiding speciaal  

 Dagbesteding gericht op participatie  

 Gespecialiseerde dagbesteding gericht op activering  

 Kortdurend verblijf 

 
In dit memo wordt een voorstel gedaan voor (wel of niet) indexatie van de tarieven van de bouwstenen 
met ingang van 1 januari 2016.  

 
Bouw steen Hulp bij het huishouden 
Voor de tarieven van de bouwsteen Hulp bij het Huishouden (HbH) hebben de colleges van de 

gemeenten ingestemd met een indexering van de tarieven conform de CPI-index. HbH is immers een 
bouwsteen die al langer onder de verantwoordelijkheid van gemeenten valt.  
De CPI-index is een gebruikelijke norm voor indexering in de WMO. De CPI index geeft de 

prijsontwikkeling weer van goederen en diensten die Nederlandse huishoudens aanschaffen voor 
consumptie. Het meest recente vastgestelde CPI-percentage is van augustus 2015 en bedraagt 0,8% 
(jaarmutatie). We stellen voor de HbH-tarieven met dit percentage te indexeren voor 2016. De 

nominale index 2015 voor het WMO macrobudget vanuit het rijk bedraagt overigens 0,1%  
(meicirculaire). 
De indexering wordt toegepast op de bandbreedte (de minimumprijs en de maximumprijs). In Stipter is 

de prijs op clientniveau een korting op de maximumprijs. Indien de maximumprijs wordt geïndexeerd 
wordt automatisch de prijs op clientniveau ook geïndexeerd. 
 

Bouw stenen begeleiding en dagbesteding  
De bouwstenen begeleiding en dagbesteding zijn sinds 2015 een nieuwe verantwoordelijkheid voor 
gemeenten als gevolg van de decentralisatie WMO. In de deelovereenkomsten die vorig jaar gesloten 

zijn, zijn al tarieven opgenomen voor 2015, 2016 en 2017. Die tarieven blijven gelden conform 
contract. 
 

Bouw steen Kortdurend verblijf 
Het tarief voor de bouwsteen kortdurend verblijf is vorig jaar voor 1 jaar overeengekomen. De 
bouwsteen is op de innovatiekalender geplaatst om de verbinding te kunnen maken met de 

respijtzorg, mantelzorgondersteuning en jeugd. Deze verbinding hebben we niet kunnen ontwikkelen 
afgelopen jaar.  
We zien nog steeds verschillen in tarief en grondslagen van de bouwsteen kortdurend verblij f met 

vergelijkbare producten. Gezien het beperkte gebruik stellen we niettemin voor het tarief kortd urend 
verblij f voor 2016 te handhaven en niet te indexeren. In 2016 kan alsnog gekeken worden naar een 
integraal product kortdurend verblijf met jeugd waarbij de verbinding wordt gelegd met respijtzorg en 

mantelzorgondersteuning.  
 
 


