
Wmo PGB Tarieven gemeente Helmond 2021

Indexatie Huishoudelijke ondersteuning

Voor het jaar 2021 heeft het college besloten om alle pgb-tarieven te indexeren tot 125 % van de WML 
(wet minimum loon). 

Huishoudelijke ondersteuning

Aan de hand van een puntensysteem wordt een budget per maand voor huishoudelijke ondersteuning 
toegekend. Hieronder staat de budgetten per maand om te bepalen of het ZIN plafond gehanteerd moet 
worden. Het pgb- budget mag immers niet duurder zijn dan zorg in natura.

Huishoudelijke ondersteuning (HO)
Het jaarbudget bij 50 punten is  € 1.652,18

De rekenfactor per punt is € 33,04

Categorie Particulier tarief PGB (125% WML) Maximaal pgb per maand (pgb 
plafond) / zorg in natura tarief

HO basis € 15,75 € 253,06

HO plus € 15,75 € 295,24

HO extra € 15,75 € 506,12

Categorie PGB tarief per maaltijd verzorging

maaltijden € 9,43

Indexatie van de overige tarieven

Voor het jaar 2021 heeft het college besloten om alle pgb-tarieven met 2,99 % te indexeren. De voorgestelde 
indexatie is gebaseerd op deze OVA-index, te weten het gemiddelde tarief over vijf jaar.

Uitzondering
De indexatie van Beschermd wonen in de vorm van een persoonsgebonden budget wordt voor het jaar 2021 
geïndexeerd met 0,2 %.  Het indexatiepercentage is gecorrigeerd omdat we in 2020 deze tarieven te hoog 
hebben berekend. 
Dit geldt niet voor BG+ pgb.



Begeleiding individueel
Begeleiding regulier 
Professioneel tarief

PGB tarief: één uur tarief ongeacht 
de categorie
(PGB tot max. ZIN) 

Maximaal pgb per maand (pgb 
plafond) / zorg in natura tarief

1 tot 2 uur p/w begeleiding ind. € 59,21 € 358,76

2 tot 4 uur p/w begeleiding ind. € 59,21 € 621,86

4 tot 8 uur p/w begeleiding ind. € 59,21 € 1.435.07

Begeleiding extra professioneel

1 tot 2 uur p/w begeleiding ind € 59,21 € 462,49

2 tot 4 uur p/w begeleiding ind. € 59,21 € 770,82

4 tot 8 uur p/w begeleiding ind. € 59,21 € 1.757,46

Begeleiding > 8 uur (niet plus) 
Professioneel tarief

Begeleiding > 8 uur, geen BG+ 
(speciale afspraak)

€ 59,35

PGB Particulier tarief

Particuliere ondersteuning € 15,80  

Begeleiding groep
Begeleiding groep extra 
professioneel

PGB tarief 
PGB tarief (PGB tot max. ZIN) 

Maximaal pgb per maand (pgb 
plafond) / zorg in natura tarief

1 t/m 4 dagdelen €  45,95 € 540,61

5 t/m 6 dagdelen €  45,95 € 973,08

7 of meer dagdelen €  45,95 € 1.621,81

Begeleiding groep regulier professioneel

1 t/m 4 dagdelen €  45,95 € 438,20

5 t/m 6 dagdelen €  45,95 € 788,77

7 of meer dagdelen €  45,95 € 1.226,98

Particuliere tarief per dagdeel 
(1 x uurtarief)

€ 15,80

Kortdurend verblijf

Het tarief voor kortdurend verblijf is bedoeld voor de kosten van het verblijf (logies en maaltijden). 
In dit budget is dus geen rekening gehouden met eventuele kosten voor begeleiding of andere ondersteuning. 
Kortdurend verblijf  wordt in principe voor maximaal 52 etmalen per kalenderjaar toegekend.

Kortdurend Verblijf
Kortdurend verblijf PGB tarief per etmaal (24 uur) Maximaal pgb (max 52 etmalen 

per jaar)

Professioneel € 68,94 € 3.584,88

Particulier € 47,40
(3x het particulier tarief)

€ 2.393,04



Beschermd Wonen

Onder beschermd wonen vallen 2 types zorginzet, namelijk:
- Beschermd wonen intramuraal;
 Deze zorginzet kan alleen bij hoge uitzondering in de vorm van een pgb verstrekt worden.
- Begeleiding plus

Beschermd wonen pgb 
Professionele zorgaanbieder

Exclusief 
dagbesteding

Jaar Maand Dag

ZZP GGZ 3c €  28.598 €  2.383 €    78,35

ZZP GGZ 4c €  37.170 €  3.097 €  101,83

ZZP GGZ 5c €  40.570 €  3.381 €  111,15

ZZP GGZ 6C €  56.677 €  4.723 €  155,28

Inclusief 
dagbesteding

ZZP GGZ 3C €  38.875 €  3.240 €  106,51

ZZP GGZ 4C €  47.447 €  3.954 €  129,99

ZZP GGZ 5C €  50.847 €  4.237 €  139,31

ZZP GGZ 6C €  66.954 €  5.580 €  183,44

 

Beschermd wonen pgb 
Particuliere zorgaanbieder

Tarief is 80% van het professioneel tarief

Exclusief 
dagbesteding

Jaar Maand Dag

ZZP GGZ 3c €  22.879 €  1.907 €  62,68

ZZP GGZ 4c €  29.736 €  2.478 €  81,47

ZZP GGZ 5c €  32.456 €  2.705 €  88,92

ZZP GGZ 6C €  45.342 €  3.778 €  124,22

Inclusief 
dagbesteding

ZZP GGZ 3C €  31.100 €  2.592 €  85,21

ZZP GGZ 4C €  37.957 €  3.163 €  103,99

ZZP GGZ 5C €  40.678 €   3.390 €  111,45

ZZP GGZ 6C €  53.563 €  4.464 €  146,75

Begeleiding plus
Begeleiding plus PGB tarief per uur Professioneel Maximaal pgb per maand (pgb 

plafond) / zorg in natura tarief

t/m 10 uur €  63,45 € 2.775,11

t/m 12 uur €  63,45 € 3.391,67

t/m 15 uur €  63,45 € 4.163,20

t/m 18 uur €  63,45 € 4.933,62

Voor de tarieven BG+ groep wordt aangesloten bij de BG groep tarieven (reguliere en extra)

Particuliere ondersteuning € 15,80


