Nieuwe tarieven Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning per bouwsteen in 2020
Sinds 2018 maakt SWVO gebruik maken van de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) als indexatie-instrument.
De tarieven worden geïndexeerd aan de hand van het indexpercentage Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA)(peiljaar T-1) die ook door
de NZA wordt gehanteerd. https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten. Het Centraal Planbureau
berekent het indexeringspercentage voor personele kosten op basis van de CAO's en loonkostenontwikkeling in de markt. De gemeente kan, in het kader van
reële kostprijzen volgens de AMVB, gemotiveerd afwijken. Dit wordt uiterlijk 1 oktober kenbaar gemaakt voorafgaand aan het volgende jaar.
Dat betekent dat we voor het berekenen van de tarieven in 2020 het OVA percentage 2019 toepassen, te weten 3,42%. De tarieven voor 2020 zien er dan als
volgt uit:
Budget Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning per bouwsteen 2020
Bouwsteen
Hulp bij het huishouden resultaatvolgend, nieuwe bouwsteen (HHN)
Hulp bij het huishouden resultaatvolgend (HHR)
Huishoudelijke zorg resultaatvolgend (HZR)

Huishoudelijke zorg/Individuele Begeleiding (HZib)
Begeleiding Thuis (BT)
Begeleiding Thuis speciaal (BTS)
Begeleiding gericht op participatie/dagbesteding (BD)
Begeleiding gericht op gespecialiseerde dagbesteding (BDS)

Budget per zorgperiode
(4 weken) per cliënt
€ 228,88
€ 159,93
€ 338,10
€ 458,10
€ 567,65
€ 712,80
€ 615,24
€ 1.112,46

Budget per zorgperiode
(maand) per cliënt
€ 247,95
€ 173.26
€ 366,28
€ 486,28
€ 614,95
€ 772,20
€ 666,50
€ 1.205,16

Overig
Kortdurend Verblijf regulier (KV)
Kortdurend Verblijf speciaal (KVS)

Waakvlam (WV)
n.b. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2020, de start van zorgperiode 1 van 2020

€ 145,67 Budget per etmaal per cliënt
€ 189,97 Budget per etmaal per cliënt
€ 683,28 Eenmalig, vast bedrag

Tarieven 2020
Bouwsteen

uurtarief

Aantal uur per week

Begeleiding Thuis (BT)

€ 52,56

2,7

+ variant

€ 52,56

Variabel

Begeleiding Thuis Speciaal (BTS)

€ 71,28

2,5

+ variant

€ 71,28

Variabel

Waakvlam

HZib

Vast bedrag gebaseerd
op 1 uur BT per
zorgperiode gedurende
13 zorgperioden van 4
weken € 683,28
€ 30,00

1 uur per week extra

HHN

€ 27,51

2,08

HHR

€ 19,23

2,08

HZR

€ 29,87

2,83

Opbouw van de nieuwe uurtarieven van de bouwstenen BT en BTS vindt u in de exelbijlage.

