Artikel 7a Deskundigenadvies
1. Het college kan in het kader van het onderzoek en/of aanvraag om deskundigenadvies vragen als:
a. het onduidelijk is of en zo ja, welke beperkingen de cliënt ondervindt en wat de
prognose daarvan is;
b. het college dat om een andere reden gewenst vindt.
Artikel 8 Aanvraag
1. Een aanvraag voor een maatwerkvoorziening kan pas worden gedaan nadat het onderzoek is
uitgevoerd, tenzij:
a. het onderzoek niet is uitgevoerd binnen zes weken na de ontvangst van de melding;
b. een onderzoek niet nodig is omdat de situatie van de cliënt genoegzaam bekend is.
2. Een aanvraag voor een maatwerkvoorziening kan door of namens een cliënt uitsluitend schriftelijk bij
het college worden ingediend.
3. Een ondertekend verslag van het gesprek kan worden beschouwd als een aanvraagformulier.
4. Uit een aanvraag voor een persoonsgebonden budget blijkt in elk geval:
a. wat de te treffen maatwerkvoorziening en het beoogde resultaat is;
b. hoe de ondersteuning wordt uitgevoerd en door wie;

-

-
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Het artikel is herschreven i.v.m. de leesbaarheid.
Lid 1 b. is toegevoegd op verzoek van ASD Boekel.
Lid 4 is toegevoegd. Dit betreft een aantal zaken die
opgenomen dienen te worden in de aanvraag als een cliënt in
aanmerking wil komen voor een pgb.
Lid 5 is toegevoegd op basis van de werkwijze in de praktijk.

Artikel toegevoegd, omdat hier in de praktijk gebruik van wordt
gemaakt. Dit was eerst opgenomen in de nadere regels.

-

Oude lid 3 is verwijderd, gezien de inhoud hiervan al
verwoord staat in artikel 4 van de Wmo verordening
In het nieuwe artikel is lid 4 toegevoegd ter verduidelijking.
Het nieuwe lid 5 betreft een samenvoeging van het oude lid 6
en 7.
Daarnaast is in dit artikel niet langer meer de termijn van 10
dagen opgenomen. De wet voorziet namelijk al in termijnen (6
weken onderzoeksfase en 2 weken voor een besluit). In de
praktijk is bovendien 10 werkdagen vaak te kort voor een
gedegen onderzoek, wat niet in het belang van de cliënt is.

Tekstuele verduidelijking

Artikel 3 Cliëntondersteuning
1. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen een beroep kunnen doen op kosteloze en onafhankelijke
cliëntondersteuning waarbij het belang van de cliënt uitgangspunt is.
2. Het college wijst de cliënt en zijn mantelzorger voorafgaande aan het onderzoek, bedoeld in artikel
2.3.2, eerste lid, van de wet, op de mogelijkheid gebruik te maken van kosteloze en onafhankelijke
cliëntondersteuning.
Artikel 7 Onderzoek
1. Een gesprek met de cliënt, zijn vertegenwoordiger, voor zover mogelijk zijn mantelzorger en voor
zover nodig zijn familie maakt deel uit van het onderzoek.
2. Het college stelt in dit gesprek, in samenspraak met de cliënt of diens vertegenwoordiging, het
gewenste resultaat van het verzoek om maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 1.1.1
van de wet vast.
3. Tijdens het gesprek wordt aan de cliënt dan wel diens vertegenwoordiger in begrijpelijke
bewoordingen medegedeeld welke mogelijkheden bestaan om te kiezen voor een persoonsgebonden
budget en wat de gevolgen van die keuze zijn.
4. Het college wijst de cliënt dan wel zijn vertegenwoordiger op de mogelijkheid om een aanvraag als
bedoeld in artikel 8 in te dienen.
5. Het college verstrekt de cliënt dan wel diens vertegenwoordiger een schriftelijke weergave van de
uitkomsten van het onderzoek, waaronder een verslag van het gesprek als bedoeld in het eerste lid.
Opmerkingen of latere aanvullingen van de cliënt worden in het onderzoek meegenomen.
-

Toelichting op de wijzigingen
Deze begrippen staan in de Wet, verwijderd op advies van juristen.
Artikel k. is toegevoegd op advies van de ASD Boekel.

Nieuwe tekst
Artikel 1: Begripsbepalingen
Begrippen ‘PGB’ en ‘ingezetene’ zijn verwijderd, lid k. ‘technisch afgeschreven’ is toegevoegd.

Tabel met wijzigingen en toelichting op de wijzigingen

Artikel 11 Aanvullende criteria persoonsgebonden budget
1. Bij het vaststellen van de hoogte van het persoonsgebonden budget worden de volgende criteria
gehanteerd:
a. De hoogte van het persoonsgebonden budget wordt bepaald aan de hand van en tot het
maximum van de kostprijs van de in de situatie van de cliënt goedkoopst adequate voorziening in
natura en is toereikend voor de aanschaf daarvan.
b. De hoogte van het persoonsgebonden budget voor hulpmiddelen en woningaanpassingen
bedraagt in ieder geval niet meer dan de huur- dan wel aanschafprijs van de goedkoopst
passende bijdrage, waaronder onderhoud reparatie en verzekering zoals die door het college aan
de aanbieder verschuldigd is.
c. Bij het vaststellen van de hoogte van het persoonsgebonden budget wordt uitgegaan van een
gedifferentieerde tariefstelling voor inkoop via een pgb bij erkende zorginstellingen, een
zelfstandige zonder personeel (ZZP) of eenmansbedrijf en niet-professionals. Daarbij gelden de
volgende uitgangspunten:
I. Een budgethouder die een zorgorganisatie inschakelt met medewerkers in loondienst met
een voor de sector toepasselijk cao, kan het maximum (100%) pgb-tarief ontvangen.
II. Inschakeling van een zzp’er of zorgorganisatie die arbeidsvoorwaarden met lagere
loonschalen hanteert, leidt als gevolg van aannemelijke minderkosten, tot een verlaging van
het maximum pgb-tarief met 15%.
III. Wordt de ondersteuning geleverd door een persoon uit het netwerk van de cliënt én/of een
niet-professionele hulpverlener dan bedraagt het pgb-tarief 50% van het instellingstarief met
een maximum van € 20,- per uur.
d. Het college kan de hoogte van het pgb als bedoeld in a t/m c vaststellen op basis van een offerte.
e. In het persoonsgebonden budget is geen ruimte voor een vrij besteedbaar bedrag.
2. De volgende zaken mogen niet worden betaald uit het pgb:
a. kosten van bemiddeling, tussenpersonen of belangenbehartigers, tenzij het de
kosten van arbeidsbemiddeling betreft door een bemiddelingsbureau met een Per Saldo
Keurmerk;
b. administratiekosten;
c. de bijdrage in de kosten, zoals bedoeld in artikel 16;
reiskosten;

wat de kwalificaties van de uitvoerder zijn en;
waarom de cliënt een persoonsgebonden budget wil.
5. Een aanvraag voor beschermd wonen dient te worden gedaan bij centrumgemeente Oss.
Artikel 10 lid 3 Criteria voor maatwerkvoorziening
3. Ten aanzien van een maatwerkvoorziening met betrekking tot zelfredzaamheid en participatie geldt dat
een cliënt alleen voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt als de noodzaak tot
ondersteuning:
a.
voor de cliënt redelijkerwijs niet vermijdbaar was, en
b.
voorzienbaar was, maar van de cliënt redelijkerwijs niet verwacht kon worden maatregelen te
hebben getroffen die de hulpvraag overbodig had gemaakt.
Artikel 10 Criteria voor maatwerkvoorziening

c.
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Lid 5 is in de nieuwe verordening verwijderd i.v.m. de overlap met lid
2 van artikel 10.
Artikel 11 is volledig herschreven i.v.m. uitspraken van de CRvB.
Uit deze uitspraken is af te leiden dat criteria m.b.t. de hoogte en het
vaststellen van het pgb en de berekeningswijze (tariefdifferentiatie)
van het pgb de bevoegdheid zijn van de gemeenteraad en daardoor
in de verordening vermeld moeten worden.
Deze criteria zijn overgeheveld vanuit de nadere regels naar de
verordening. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

Tekstuele wijziging i.v.m. de leesbaarheid.

Artikel 13 Voorkoming en bestrijding ten onrechte ontvangen maatwerkvoorzieningen en misbruik
of oneigenlijk gebruik van de Wmo 2015
1. Het college informeert cliënten of hun vertegenwoordiger in begrijpelijke bewoordingen over
de rechten en plichten die aan het ontvangen van een maatwerkvoorziening zijn verbonden en
over de mogelijke gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.
2. Onverminderd artikel 2.3.8 van de wet doet een cliënt aan het college op verzoek of onverwijld uit
eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden, waarvan hem redelijkerwijs duidelijk

16. indien de cliënt aanspraak heeft op verblijf en daarmee samenhangende zorg in een instelling op
grond van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg of de Jeugdwet, dan wel er redenen zijn
om aan te nemen dat de cliënt daarop aanspraak kan doen gelden en weigert mee te werken aan het
verkrijgen van een besluit dienaangaande.

d. feestdagen- of andere eenmalige uitkeringen.
3. Aan het persoonsgebonden budget zijn de volgende verplichtingen en voorwaarden verbonden:
i.
De budgethouder maakt met de hulpverlener of aanbieder in een schriftelijke overeenkomst
tenminste afspraken over het resultaat van de maatschappelijke ondersteuning, de kwaliteit en de
wijze van declareren.
ii.
Als uit de gegevens van de SVB blijkt dat binnen een half jaar geen besteding heeft
plaatsgevonden, kan in overleg met de cliënt beëindiging of omzetting naar hulp in natura
plaatsvinden
iii.
Een persoonsgebonden budget voor het sociaal netwerk moet in ieder geval beperkt blijven tot
die gevallen waarin het de gebruikelijke hulp overstijgt en dit aantoonbaar tot betere en
effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is.
4. Het college onderzoekt uit het oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg, al dan niet
steekproefsgewijs, de bestedingen van persoonsgebonden budgetten.
5. Het college kan in de nadere regels eisen stellen met betrekking tot de verstrekking,
uitsluitingsgronden, de hoogte, uitbetaling, besteding, kwaliteitseisen en verantwoording van de met
het persoonsgebonden budget aan te schaffen maatwerkvoorziening.
6. Het pgb moet in ieder geval toereikend zijn om maatschappelijke ondersteuning in te kunnen kopen
die voldoet aan de kwaliteitseisen zoals bedoeld in de wet en die in redelijkheid geschikt is voor het
doel waarvoor het pgb wordt toegekend.
Artikel 12 Geen aanspraak
7. Indien het een voorziening betreft die de cliënt voor het verstrekken van de beschikking zoals bedoeld
in artikel 9 van de Verordening heeft gerealiseerd of geaccepteerd, tenzij het college daarvoor
schriftelijk toestemming heeft verleend of de noodzaak van de voorziening achteraf nog kan
worden vastgesteld.
8. voor zover de aanvraag betrekking heeft op een voorziening die aan cliënt al eerder is verstrekt in het
kader van enige wettelijke bepaling of regeling en de normale afschrijvingstermijn van de voorziening
nog niet verstreken is, tenzij de verstrekte voorziening niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen
zoals omschreven in artikel 17 van deze verordening, of tenzij de eerder vergoede of verstrekte
voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan de cliënt zijn toe te
rekenen, of tenzij cliënt geheel of gedeeltelijk tegemoetkomt in de veroorzaakte kosten;
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De titel van het artikel is aangepast omdat het zo meer recht
doet aan de inhoud van het artikel.
Lid 1 is toegevoegd op basis van de nieuwe
modelverordening van de VNG.
Lid 3 onderdeel d is toegevoegd op basis van de nieuwe
modelverordening VNG.
Lid 8 is toegevoegd. Dit betreft een ‘kan’ bepaling. In de

De toevoeging in lid 7 is gedaan op basis van jurisprudentie.
Als de noodzaak achteraf nog vastgesteld kan worden dient
er een maatwerkvoorziening verleend te worden volgens de
CRvB.
De toevoeging in lid 8 is gedaan op de ervaring in de praktijk.
Zodoende kan een voorziening die niet meer aan de eisen
voldoet alsnog vervangen worden.
In het oude lid 16 stond de AWBZ nog vermeld. Deze is niet
meer van toepassing en daarom aangepast naar de
Zorgverzekeringswet.

moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een beslissing als bedoeld in artikel
2.3.5 of 2.3.6 van de Wet.
3. Onverminderd artikel 2.3.10 van de wet kan het college een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of
2.3.6 van de wet herzien dan wel intrekken als het college vaststelt dat:
a. de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige
gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;
b. de cliënt niet langer op de maatwerkvoorziening is aangewezen;
c. de maatwerkvoorziening niet meer toereikend is te achten;
d. de cliënt langer dan 1 maand verblijft in een instelling als bedoeld in de Wet langdurige zorg
of de Zorgverzekeringswet;
e. de cliënt niet voldoet aan de aan de maatwerkvoorziening verbonden voorwaarden, of
f. de cliënt de maatwerkvoorziening niet of voor een ander doel gebruikt.
4. Een beslissing tot verlening van een pgb kan worden ingetrokken als blijkt dat het pgb binnen een
redelijke termijn doch uiterlijk zes maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van
de voorziening waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.
5. Als het college een beslissing op grond van het tweede lid, onder a, heeft ingetrokken en de
verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens door de cliënt opzettelijk heeft plaatsgevonden,
kan het college van de cliënt en degene die daaraan opzettelijk zijn medewerking heeft verleend,
geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening
zoals ten onrechte genoten pgb.
6. Ingeval het recht op een in eigendom verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze voorziening
worden teruggevorderd.
7. Ingeval het recht op een in bruikleen verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze voorziening
worden teruggevorderd.
8. De wijze waarop de terugvordering wordt geëffectueerd kan plaatsvinden door middel van
verrekening.
Artikel 14 Opschorting betaling uit het pgb
1. Het college kan de Sociale Verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een gehele of
gedeeltelijke opschorting voor ten hoogste dertien weken van betalingen uit het pgb als er ten aanzien
van een cliënt een ernstig vermoeden is gerezen dat er sprake is van een omstandigheid als bedoeld in
artikel 2.3.10, eerste lid, onder a, d of e, van de wet.
2. Het college kan de Sociale Verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen tot opschorting van
betalingen uit het pgb voor de duur van de opname als sprake is van een omstandigheid als bedoeld in
artikel 13, derde lid, onder d.
3. Het college stelt de pgb-houder schriftelijk op de hoogte van het verzoek op grond van het eerste en
tweede lid.
Artikel 15 Onderzoek naar kwaliteit en recht- en doelmatigheid maatwerkvoorzieningen
Het college onderzoekt periodiek, al dan niet steekproefsgewijs, het gebruik van maatwerkvoorzieningen
met het oog op de beoordeling van de kwaliteit en recht- en doelmatigheid daarvan.
Artikel 16 Bijdrage in de kosten
1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening, zolang hij van de
maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het pgb wordt verstrekt,
overeenkomstig de bedragen en percentages van het landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, en
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Toegevoegd op basis van de nieuwe modelverordening van
de VNG.
In de praktijk wordt dit artikel al ten uitvoer gebracht.
Het artikel is op verschillende punten herschreven n.a.v.
uitspraken van de CRvB.
In deze uitspraken is aangegeven dat de hoogte van de eigen
bijdrage voor algemene voorzieningen niet bepaald kan

Toegevoegd op basis van de nieuwe modelverordening van
de VNG.
Betreft een ‘kan’ bepaling.

praktijk blijkt verrekening vaak de beste optie om
terugvordering te laten plaatsvinden.

2.

afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt en zijn echtgenoot.
Het college kan bepalen dat een cliënt een bijdrage in de kosten verschuldigd is voor het
gebruik van een algemene voorziening als bedoeld in artikel 1.1.1 van de wet, niet zijnde
cliëntondersteuning. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald aan de hand van en tot
maximaal de kostprijs van de voorziening.
3. Indien een maatwerkvoorziening wordt verstrekt ten behoeve van een woningaanpassing voor een
minderjarige cliënt is de bijdrage in de kosten verschuldigd door:
a. de onderhoudsplichtige ouders, daaronder begrepen degene tegen wie een op artikel
394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is toegewezen, en
b. degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een
cliënt.
4. Voor een sportrolstoel is een bijdrage verschuldigd, voor zover deze voorziening niet gericht is
op het gebruik bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.
5. De kostprijs van een maatwerkvoorziening in natura wordt bepaald:
a. door een aanbesteding;
b. na een consultatie in de markt, of
c. in overleg met de aanbieder.
6. De kostprijs voor een persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorziening wordt bepaald op
grond van artikel 11 lid 1 van de verordening.
7. De kostprijs van de maatwerkvoorziening wordt opgegeven bij het CAK.
8. In afwijking van het zesde lid kan het college nadere regels stellen met betrekking tot de
kostprijs van de maatwerkvoorzieningen welke wordt doorgegeven aan het CAK.
9. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4 lid 7 van de wet, worden de bijdragen in de kosten voor een
maatwerkvoorziening door het CAK vastgesteld en geïnd.
10. Voor het gebruik van een algemene voorziening kan van de cliënt een bijdrage in de kosten worden
gevraagd. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald aan de hand van en tot maximaal de kostprijs van
de voorziening.
11. De bijdrage voor maatschappelijke opvang wordt geïnd door de aanbieder die de opvang biedt.
Artikel 17 Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning
2. Het college neemt in de contracten en afspraken met aanbieders op aan welke kwaliteitseisen de
maatschappelijke ondersteuning moet voldoen. Hierbij sluit het college zoveel als mogelijk aan bij
artikel 3.1 van de wet en de kwaliteits- en deskundigheidseisen die in de desbetreffende branche
gelden.
3. Het college kan aanvullend op lid 1 nadere eisen vaststellen met betrekking tot de kwaliteit van de
maatschappelijke ondersteuning.
Artikel 18 Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door derden
1. Ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een dienst door een
derde als bedoeld in artikel 2.6.4 van de wet en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van de
dienst stelt het college vast:
a. een vaste prijs, die geldt voor een inschrijving als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 en het
aangaan overeenkomst met derde; of
b. een reële prijs die geldt als ondergrens voor:
i. een inschrijving en het aangaan van een overeenkomst met een derde, en
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Dit artikel is herschreven op basis van een aanpassing van
het Uitvoeringsbesluit van de Wmo. Hierin is opgenomen dat
er verplicht een reële kostprijs gehanteerd moet worden voor
Wmo-diensten.
Lid 4 en 5 geven de mogelijkheid om het vaststellen van de
reële kostprijs over te laten aan inschrijvende partijen
(aanbieders).

-

-

Lid 2 is toegevoegd omdat in contracten met aanbieders ook
kwaliteitseisen zijn opgenomen waaraan voldaan dient te
worden.

-

-

-

-

worden in nadere regels (bevoegdheid college), maar in de
verordening opgenomen dient te worden (bevoegdheid
gemeenteraad).
Daarnaast is door de CRvB bepaald dat aangegeven moet
worden in de verordening hoe de kostprijs van de
maatwerkvoorziening wordt bepaald (artikel 16 lid 4 van de
nieuwe verordening). Dit stond eerder aangegeven in de
nadere regels. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen.
Artikel 16 lid 4 is opgenomen op basis van de praktijk.
Artikel 16 lid 8 is opgenomen in de verordening als
mogelijkheid om de eigen bijdrage voor bepaalde
maatwerkvoorzieningen te beperken.
Artikel 16 lid 11 is ter verduidelijking toegevoegd gezien de
inning van de eigen bijdrage voor wat betreft
maatschappelijke opvang via de centrumgemeente Oss loopt.

2.

ii. de vaste prijs, bedoeld als in onderdeel a
Het college stelt de prijzen bedoeld als in het eerste lid, vast
a. overeenkomstig de eisen aan de kwaliteit van die dienst, waaronder de eisen aan de
deskundigheid van de beroepskracht, bedoeld in artikel 2.1.2, tweede lid, onderdeel c, van de wet,
en
b. rekening houdend met de continuïteit in de hulpverlening, bedoeld in artikel 2.6.5, tweede lid, van
de wet, tussen degenen aan wie de dienst wordt verstrekt en de betrokken hulpverleners.
3. Het college baseert de vaste prijs of de reële prijs op de volgende kostprijselementen:
a. de kosten van de beroepskracht;
b. redelijke overheadkosten;
c. kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof, ziekte, scholing,
werkoverleg;
d. reis- en opleidingskosten;’
e. indexactie van de reële prijs voor het leveren van een dienst;
f. overige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde verplichtingen voor aanbieders,
waaronder rapportageverplichtingen en administratieve verplichtingen.
4. Het college kan in de nadere regels vastleggen dat het eerste lid, onderdeel b, buiten beschouwing
gelaten wordt indien bij de inschrijving aan de derde de eis wordt gesteld een prijs voor de dienst te
hanteren die gebaseerd is op hetgeen gesteld is in het tweede en derde lid. Daarover legt het college
verantwoording af aan de gemeenteraad.
5. Het college bepaalt met welke derde als bedoeld in het eerste lid hij een overeenkomst aangaat.
Artikel 19 Meldingsregeling calamiteiten en geweld
2. Aanbieders melden iedere calamiteit en ieder geweldsincident dat zich heeft voorgedaan bij de
levering van een voorziening onverwijld aan de toezichthoudend ambtenaar van GGD Hart van
Brabant.
3. De toezichthoudend ambtenaar van GGD Hart van Brabant, bedoeld in artikel 6.1, van de wet, doet
onderzoek naar de calamiteiten en geweldsincidenten en adviseert het college over het voorkomen
van verdere calamiteiten en het bestrijden van geweld.
Artikel 25 Intrekking oude verordening
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Artikel 25 lid 2 uit de oude verordening is niet opgenomen in
de nieuwe verordening. Dit lid betrof het overgangsrecht naar
de nieuwe Wmo en is inmiddels achterhaald.
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Het betreft de toezichthoudend ambtenaar van de GGD Hart
van Brabant. Dit is toegevoegd op basis van de werkwijze in
de praktijk.

-

