
Oplegger behorende bij de ‘Beleidsnota IMO – gemeente Bergen 2009’ 
 
Hieronder volgt een beschrijving van de wijzigingen ten opzichte van de ‘Beleidsnota IMO -  
gemeente Bergen 2008’, zoals deze zijn opgenomen op pagina 6, 7 en 9 van de ‘Beleidsnota 
IMO - gemeente Bergen 2009’ en verwerkt in de verordening en het besluit (bijlage 1 en 3) 
van de nota.  
Op deze wijzigingen na, is de Beleidsnota IMO 2009 gelijk gebleven aan de Beleidsnota IMO 
2008. 
 
Eigen bijdrage 
Op 30 december 2008 is het nieuwe Besluit maatschappelijke ondersteuning in de 
Staatscourant gepubliceerd. In deze AMvB wordt het maximum van de eigen bijdrage 
geregeld dat per vier weken van de burger gevraagd mag worden voor de Wmo-
voorzieningen en de AWBZ-zorg tezamen.  
 
De verschuldigde totale eigen bijdrage voor Hulp bij het huishouden en AWBZ-zorg mag in 
2009 niet meer bedragen dan:  
 
 bij een inkomen tot 120% 

van het sociaal minimum 
is de maximale eigen 
bijdrage per vier weken: 

de eigen bijdrage 
wordt verhoogd 
met een 
dertiende deel 
van: 

het verschil tussen 
het inkomen en 
het hier genoemd 
startpunt: 

éénpersoonshuishouden - 
jonger dan 65 jaar 
 

 
€ 17,20  

 

 
15% 

 
€ 21.703,- 

 
éénpersoonshuishouden - 
65 jaar of ouder 
 

 
€ 17,20  

 

 
15% 

 
€ 14.812,- 

meerpersoonshuishouden - 
waarvan één jonger dan 
65 jaar 

 
€ 24,60  

 

 
15% 

 
€ 26.535,- 

meerpersoonshuidhouden - 
waarvan allen 65 jaar of 
ouder 

 
€ 24,60  

 

 
15% 

 
€ 20.431,- 

 
De eigenbijdrageregeling wordt bij vaststelling van het Besluit maatschappelijke  
ondersteuning - gemeente Bergen 2009 met ingang van 1 januari 2009 aangepast. 
 
De eigen bijdrage werd tot nu toe berekend op basis van doorberekening van de volledige 
kostprijs van Hh1 of Hh2, tenzij de maximale eigen bijdrage werd bereikt. 
 
Als gevolg van een nieuwe aanbesteding van Hulp bij het huishouden per 2009 zijn de 
tarieven Hh1 en Hh2 aanzienlijk verhoogd.  De tarieven Hh1 en Hh2 bedragen per 2009 
respectievelijk € 20,- en € 24,-. Dit betekent een verhoging van respectievelijk € 5,66 en       
€ 1,47 ten opzichte van 2008.  
 
Bij directe doorberekening van de kostprijs zijn deze tariefverhogingen per 2009 direct van 
invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die cliënten gerekend wordt. Voor de hogere 
inkomens gaat het al snel om een verhoging van de eigen bijdrage met € 40,- per vier 
weken. Aangezien wij dit een onwenselijke situatie vinden, koppelen wij – in navolging van 
centrumgemeente Alkmaar – de eigen bijdrage per 2009 los van de volledige kostprijs Hh1 
en Hh2.  
 



Gemeente Bergen baseert de eigen bijdragen 2009 op de geïndexeerde tarieven 2008 (Hh1: 
€ 14,34 x 3,9% = € 14,90 / Hh2: € 22,53 x 3,9% = € 23,40). Op deze manier wordt 
voorkomen dat de eigen bijdrage die cliënten Hh1 en Hh2 gerekend wordt per 2009 
aanzienlijk stijgt. 
 
Persoonsgebonden budget 
In 2008 bedroeg de netto pgb-vergoeding (exclusief de eigen bijdrage) € 14,34 voor Hh1 en     
€ 22,53 voor Hh2. De pgb-vergoedingen waren hiermee gelijk aan de tarieven voor zorg in 
natura.  
 
In 2009 bedragen de tarieven voor zorg in natura, op basis van een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst met de leveranciers van Hulp bij het huishouden, € 20,- voor 
Hh1 en € 24,- voor Hh2.  
 
Besloten is om voor 2009 de pgb-vergoedingen los te koppelen van de tarieven voor zorg in 
natura en de pgb-vergoedingen 2008 te verhogen met een indexering van 3,9% 
(Consumentenprijsindex (CPI)) tot € 14,90 voor Hh1 en € 23,40 voor Hh2. 
  
Aan dit besluit ligt de volgende reden ten grondslag: 

- In de praktijk is gebleken dat de pgb-vergoeding 2008 toereikend is om dezelfde zorg 
als de zorg in natura te realiseren: 

- Het verschil tussen de hoogte van de pgb-vergoeding en de tarieven voor zorg in 
natura is met name gelegen in de overheadkosten. De pgb-houder maakt geen 
overheadkosten, waardoor de pgb-vergoeding lager kan worden vastgesteld en toch 
toereikend is.  

- Gemeente Bergen neemt voor iedere pgb-houder de kosten voor de dienstverlening 
van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor haar rekening. Deze kosten drukken 
dus niet op de vergoeding die de pgb-houder ontvangt, waardoor de pgb-vergoeding 
lager kan worden vastgesteld en toch toereikend is. 
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