Aanpassingen van de (bestaande) verordening
Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:
x.

Huishoudelijke verzorging: Huishoudelijke verzorging (HV) als bedoeld in artikel 1 sub h
van de wet (“het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van het
verzorgen van het huishouden van een persoon dan wel van de leefeenheid waartoe een
persoon behoort.”). In de praktijk ook wel ‘Hulp bij het Huishouden’ genoemd.
Huishoudelijke verzorging bestaat op basis van individueel concreet maatwerk uit een of
meer van de HV-activiteiten.

ij.

HV-activiteiten: Huishoudelijke verzorgingsactiviteiten (-werkzaamheden en/of -taken) die
op basis van individueel concreet maatwerk met een actieve zorgsignaalfunctie worden
verricht. De concrete invulling, omvang en uitvoering van de HV-activiteiten vindt plaats
met als uitgangspunt een adequate invulling van de compensatieplicht als bedoeld in
artikel 4 lid 1 sub a van de wet en rekening houdend met de capaciteiten van de cliënt om
uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien als bedoeld in artikel 4 lid 2 van
de wet.

z.

HV-Zorgovereenkomst: De overeenkomst tussen de persoon als bedoeld in artikel 4 lid 1
van de wet en de HV-zorgdienstverlener inzake de concrete invulling, omvang en
uitvoering van de Huishoudelijke verzorging respectievelijk de concrete invulling, omvang
en uitvoering van een of meer van de HV-activiteiten.

Artikel 2

De te bereiken resultaten

De op basis van artikel 4 lid 1 van de wet via compenserende maatregelen te bereiken resultaten zijn:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

in het kader van de leefbaarheid gerealiseerde huishoudelijke verzorging in de vorm van
licht en/of zwaar huishoudelijk werk in de woonkamer, slaapvertrekken, keuken en
sanitaire ruimten van de woning;
wonen in een geschikte woning;
adequaat gebruik kunnen maken van goederen voor primaire levensbehoeften;
adequaat gebruik kunnen maken van schone, draagbare en doelmatige kleding;
het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren;
zich verplaatsen in en om de woning;
zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel;
de mogelijkheid om medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te
gaan.
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Artikel 10

In het kader van de leefbaarheid gerealiseerde huishoudelijke verzorging in de
vorm van licht en/of zwaar huishoudelijk werk in de woonkamer, slaapvertrekken,
keuken en sanitaire ruimten van de woning

1.

Het te bereiken resultaat ten aanzien van het voeren van een huishouden bestaat uit in het
kader van de leefbaarheid gerealiseerde huishoudelijke verzorging in de vorm van licht en/of
zwaar huishoudelijk werk in de woonkamer, slaapvertrekken, keuken en sanitaire ruimten van
de woning.

2.

Met het oog op het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan compensatie worden geboden voor licht
en/of zwaar huishoudelijk werk.

3.

Voor zover de in paragraaf 1 genoemde mogelijkheden beschikbaar en bruikbaar zijn worden ten
aanzien van het te bereiken resultaat geen voorzieningen verstrekt.

Artikel 23

Eigen bijdragen en eigen aandeel

1.

Bij het verstrekken van een individuele voorziening is een eigen bijdrage of een eigen aandeel
verschuldigd ten aanzien van de volgende resultaten:
a. in het kader van de leefbaarheid gerealiseerde huishoudelijke verzorging in de vorm van
licht en/of zwaar huishoudelijk werk in de woonkamer, slaapvertrekken, keuken en
sanitaire ruimten van de woning;
b. wonen in een geschikte woning;
c. adequaat gebruik kunnen maken van goederen voor primaire levensbehoeften;
d. adequaat gebruik kunnen maken van schone, draagbare en doelmatige kleding;
e. het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren;
f. zich verplaatsen in en om de woning;
g. zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel;
h. de mogelijkheid om medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te
gaan.
De eigen bijdrage wordt toegepast op voorzieningen waarvoor op grond van de Wmo een eigen
bijdrage mag worden gevraagd.

2.

De hoogte van de eigen bijdragen worden jaarlijks bepaald door aan te sluiten bij artikel 4.1 lid 1 van
het landelijk Besluit maatschappelijke ondersteuning (Algemene maatregel van bestuur). Indien de
bedragen in artikel 4.1 lid 1 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Algemene maatregel
van bestuur) worden gewijzigd, worden de te hanteren eigen bijdragen in de gemeente geacht op
gelijke wijze te zijn gewijzigd.

3.

Het College kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels en beleidsregels vaststellen.

4.

Het College stelt in elk geval regels met betrekking tot:
a. de gevallen waarin de bij wet verplichte keuze tussen een voorziening in natura en een
persoonsgebonden budget niet wordt geboden;
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b. de wijze waarop het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld;
c. de eisen waaraan de verantwoording van het persoonsgebonden budget moet voldoen;
d. de omvang van de eigen bijdrage en het eigen aandeel;
Artikel 30

Nadere regels

1. Het College kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels en beleidsregels
vaststellen.
2. Het College stelt in elk geval regels met betrekking tot:
a. de gevallen waarin de bij wet verplichte keuze tussen een voorziening in natura en een
persoonsgebonden budget niet wordt geboden;
b. de wijze waarop het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld;
c. de eisen waaraan de verantwoording van het persoonsgebonden budget moet voldoen;
d. de omvang van de eigen bijdrage en het eigen aandeel.

Artikel 31

Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
2. Op 1 januari 2014 vervalt de “Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
2012, gemeente Boekel”.

Artikel 32

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014, gemeente
Boekel”.
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