
 
 

 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum  : 20 december 2011 

aan  : Gemeenteraad 

van  : College  

onderwerp  : Besluit individuele maatschappelijke ondersteuning – gemeente bergen 2012 

Portefeuillehouder: Janina Luttik -Swart 

Inlichtingen bij : Laureen Hulskamp 

Aanleiding  
Dit memo wordt opgesteld op initiatief van het college als onderdeel van de actieve 
informatieplicht. 
 
Kernboodschap  
Ons college biedt u ter kennisneming bijgevoegd besluit ‘individuele maatschappelijke 
ondersteuning – gemeente Bergen 2012’ aan.  
 
Toelichting: 
Ons college heeft op 20 december 2011 besloten het ‘individuele maatschappelijke 
ondersteuning – gemeente Bergen’ vast te stellen. De vaststelling van het besluit is een 
bevoegdheid van het college. 
 
De wijzigingen ten opzichte van het besluit ‘individuele maatschappelijke ondersteuning – 
gemeente Bergen 2011’ beperken zich tot artikel 3 - de hoogte van de pgb-vergoedingen:  
 
Gemeente Bergen baseert de pgb-vergoedingen 2012 - conform reeds vastgesteld beleid 
(Beleidsnota Individuele Maatschappelijke Ondersteuning – gemeente Bergen 2011) - op de 
geïndexeerde vergoedingen 2011. Dit betekent concreet het volgende: 

- Indien de aanvrager zelf de regie op het huishouden kan voeren, wordt een bedrag van 
(€ 15,331 x 2,72%2

- Indien de aanvrager zelf de regie op het huishouden niet kan voeren, wordt een bedrag 
van (€ 24,08

 =) € 15,74 per uur beschikbaar gesteld; 

3 x 2.72%4

 
 =) € 24,73 per uur beschikbaar gesteld.  

Door het indexeren van de vergoedingen van de pgb’s huishoudelijke hulp behoudt de 
doelgroep dezelfde rechten. Want de prijzen voor inhuur huishoudelijke hulp zijn in 2012 
eveneens verhoogd. Daarmee wordt voorkomen dat doelgroep meer moet betalen uit eigen 
portemonnee aan de benodigde zorg. 
 
Het besluit ‘individuele maatschappelijke ondersteuning – gemeente Bergen 2012’ treedt op 1 
januari 2012 in werking. Dit voorstel kan binnen de huidige begroting worden uitgevoerd. 
 
Bijlagen: Besluit ‘individuele maatschappelijke ondersteuning - gemeente Bergen 2012’ 
  (bijlage staat apart op het risbis) 
                                                
1 Voor 2011 was dit bedrag vastgesteld op € 15,33 
2 Het indexeringscijfer wordt landelijke bepaald op basis van de consumentenprijsindex ‘Huishoudens’ gebaseerd op 
  de periode september - september voorafgaand aan 1 januari van dat jaar. 
3 Voor 2011 was dit bedrag vastgesteld op € 24,08 
4 Het indexeringscijfer wordt landelijke bepaald op basis van de consumentenprijsindex ‘Huishoudens’ gebaseerd op  
  de periode september - september voorafgaand aan 1 januari van dat jaar. 
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