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In Art. 11 (Regels voor het persoonsgebonden budget) wordt enkele keren verwezen naar 'van het door 
het college gecontracteerde tarief in natura'. Dit wordt gehanteerd als richting voor het bepalen van de 
hoogte van het tarief en bij gevolg de hoogte van het toe te kennen budget.

1. Wat is het 'door het college gecontracteerde tarief in natura'?

Inwoners kunnen kiezen voor een maatwerkvoorziening ‘in natura’ of voor een persoonsgebonden 
budget. 

Maatwerkvoorzieningen ‘in natura’ worden door de gemeente ingekocht bij aanbieders. De tarieven voor 
deze ondersteuning komen elk jaar tot stand door middel van het ‘Bestuurlijk Contracteren’ waarbij er 
met de aanbieders van maatwerkvoorzieningen onderhandeld wordt over de tarieven. 

Gemeenten zijn bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) verplicht om een ‘reële prijs’ te betalen voor 
de ondersteuning. De AMvB voorkomt dat gemeenten te weinig betalen aan aanbieders. In artikel 18, lid 
3, van de Wmo Verordening staat omschreven met welke ‘kostprijselementen’ gemeente Leiderdorp 
rekening moet houden om te komen tot een reële prijs in de onderhandeling met de aanbieders. 

Alle aanbieders die maatwerkvoorzieningen willen bieden tegen het onderhandelde tarief kunnen een 
contract/resultaatovereenkomst aangaan met de gemeente. In de resultaatovereenkomst tussen 
gemeente en aanbieders staan de tarieven opgenomen. Daarmee worden de ‘gecontracteerde tarieven in 
natura’ bedoeld. 

2. Wordt dit ergens gepubliceerd en, zo ja, wanneer en waar?

De tarieven in natura worden gepubliceerd op de website van het Servicepunt71. Daar staan ook de 
resultaatovereenkomsten:

https://www.servicepunt71.nl/onze-activiteiten/wmobestuurlijk-contracteren/overlegtafel-2018/

Het college publiceert de tarieven voor onder andere de persoonsgebonden budgetten en de eigen 
bijdragen in het ‘Besluit maatschappelijke ondersteuning’. Begin januari zal het college het Besluit 
Maatschappelijke Ondersteuning 2019 publiceren. Hieronder vindt u de link naar het Besluit van 2018 
zodat u dit kunt inzien:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-12517.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-12517.html
https://www.servicepunt71.nl/onze-activiteiten/wmobestuurlijk-contracteren/overlegtafel-2018/

