Was-wordt-tabel wijziging Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2020

Leeswijzer modelbepalingen
Tekst in de kolom bestaande tekst met regulier lettertype blijft behouden
Schuine tekst in kolom bestaande tekst wordt vervangen door nieuwe tekst

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Scherpenzeel 2020 wordt als volgt
gewijzigd:
(Artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit)
Bestaande tekst
Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Nieuwe tekst
Artikel 1 Definities

In deze verordening en de daarop
berustende bepalingen wordt verstaan
onder:
- aanbieder: natuurlijke persoon of
rechtspersoon die jegens het college
gehouden is een algemene voorziening of
een maatwerkvoorziening te leveren;

1.( nummering is toegevoegd.
Bestaande tekst blijft geheel behouden. niet
geheel in linker kolom geplaatst gezien
grote hoeveelheid tekst)

(gehele oude tekst begripsbepaling tot en
met – wet: wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 (wmo2015)
2. Alle begrippen die in deze verordening worden
gebruikt en die niet nader worden omschreven
hebben dezelfde betekenis als in de wet, de daarop
gebaseerde regelgeving en de Algemene wet
bestuursrecht.
3. Indien en voor zover er in de verordening wordt
gesproken over aanbieder, betreft dit eveneens de
aanbieder die niet in contractuele relatie staat met
de gemeente.

Onder vernummering van artikel 2 tot 3 (nieuw) en van de artikelen 5 tot en met 11, tot 4 tot en met
12 (nieuw) komen de artikelen 3 en 4 (oud) te vervallen en wordt na artikel 1 een artikel ingevoegd.
Artikel 11, 12 en 13 zijn nieuw toegevoegd en artikel 13, 14, 8, 9 ,10, 11 en 12 worden vernummerd
tot 8, 9,10,11,12 en 13 luidende (artikel I, onderdeel B, C van het wijzigingsbesluit):
Bestaande tekst

Nieuwe tekst
Artikel 2. Aanbod algemene en
maatwerkvoorzieningen
1. De volgende algemene voorzieningen zijn in ieder
geval beschikbaar:
a. Collectief vervoer
2. De volgende maatwerkvoorzieningen zijn in ieder
geval beschikbaar:
a. Woonvoorzieningen
b. Rolstoelvoorzieningen
c. Vervoersvoorzieningen
d. Hulp bij het huishouden
e. Individuele begeleiding
f. Groepsgewijze begeleiding en dagbesteding
g. Beschermd wonen

De artikelen 3 tot en met 12 (nieuw) komen te luiden (artikel I, onderdeel D, van het wijzigingsbesluit):
Bestaande tekst
Koptekst is nu:

Nieuwe tekst
Koptekst aanpassen naar:

Procedureregels

Onderzoek hulpvraag maatschappelijke ondersteuning

Artikel 2. Melding
Ondersteuningsvraag
1. Een ondersteuningsvraag kan
door of namens een cliënt bij het
college worden gemeld.
2. Het college bevestigt schriftelijk
de ontvangst van een melding.
3. In spoedeisende
gevallen als bedoeld
in artikel 2.3.3 van de
wet treft het college
na de melding
onverwijld een
tijdelijke

Artikel 3. Melding behoefte aan maatschappelijke ondersteuning
1. Een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning kan door of
namens een cliënt bij het college worden gemeld. Als de cliënt
daarom verzoekt, zorgt het college voor ondersteuning bij het
verhelderen van de ondersteuningsbehoefte.
2. Het college bevestigt de ontvangst van een melding schriftelijk en
wijst de cliënt op de mogelijkheid gebruik te maken van gratis
cliëntondersteuning en op de mogelijkheid om gedurende zeven
dagen na de melding een persoonlijk plan als bedoeld in artikel
2.3.2, tweede lid, van de wet te overhandigen. Als de cliënt daarom
verzoekt, zorgt het college voor ondersteuning bij het opstellen van
een persoonlijk plan.
3. In spoedeisende gevallen als bedoeld in artikel 2.3.3 van de wet
treft het college na de melding onverwijld een tijdelijke

maatwerkvoorziening
in afwachting van de
uitkomst van het
onderzoek.

maatwerkvoorziening in afwachting van de uitkomst van het
onderzoek.

Artikel 3. Cliëntondersteuning
1. Het college zorgt ervoor dat
ingezetenen een beroep kunnen
doen op kosteloze
cliëntondersteuning, waarbij het
belang van de cliënt uitgangspunt
is.
2. Het college wijst degene die een
ondersteuningsvraag meldt erop
dat de cliënt en zijn mantelzorger
gedurende de procedure, bedoeld in
artikel 2.3.2, eerste lid, k van de
wet, desgewenst gebruik kunnen
maken van cliëntondersteuning.

Artikel 4.
Cliëntondersteuning
1.
Het college zorgt ervoor dat ingezetenen een beroep
kunnen doen op kosteloze cliëntondersteuning, waarbij het belang
van de cliënt uitgangspunt is.
2.
Het college wijst degene die een ondersteuningsvraag
meldt erop dat de cliënt en zijn mantelzorger gedurende de
procedure, bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, k van de wet,
desgewenst gebruik kunnen maken van cliëntondersteuning.

Artikel 4. Vooronderzoek en
indienen persoonlijk plan
1. Het college verzamelt alle voor
het onderzoek, bedoeld in artikel
2.3.2, eerste lid, van de wet, van
belang zijnde en toegankelijke
gegevens over de cliënt en zijn
situatie en maakt zo spoedig
mogelijk met hem een afspraak
voor een gesprek.
2. Voor of tijdens het gesprek
verschaft de cliënt het college alle
overige gegevens en bescheiden die
naar het oordeel van het college
hiervoor nodig zijn en waarover de
cliënt op dat moment redelijkerwijs
de beschikking kan krijgen. De cliënt
verstrekt in ieder geval een
identificatiedocument als bedoeld in
artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht ter inzage.
3. Als de cliënt genoegzaam bekend
is bij de gemeente, kan het college
in overeenstemming met de cliënt
afzien van een vooronderzoek als
bedoeld in het eerste en tweede lid.
4. Het college brengt de cliënt op de
hoogte van de mogelijkheid om een
persoonlijk plan als bedoeld in

Artikel 5. Onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en
voorkeuren
1. Het college onderzoekt in samenspraak met degene door of
namens wie de melding is gedaan en waar mogelijk met de
mantelzorger of mantelzorgers dan wel zijn vertegenwoordiger en
desgewenst familie, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes
weken na ontvangst van de melding:
a. de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de
cliënt;
b. het gewenste resultaat van het verzoek om ondersteuning;
c. de mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke
hulp of algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn
zelfredzaamheid of zijn participatie te handhaven of te
verbeteren, of te voorzien in zijn behoefte aan beschermd
wonen of opvang;
d. de mogelijkheden om met mantelzorg of hulp van andere
personen uit zijn sociale netwerk te komen tot verbetering van
zijn zelfredzaamheid of zijn participatie, of te voorzien in zijn
behoefte aan beschermd wonen of opvang;
e. de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de
mantelzorger van de cliënt;
f. de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene
voorziening of door het verrichten van maatschappelijk nuttige
activiteiten te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of
zijn participatie, onderscheidenlijk de mogelijkheden om met
gebruikmaking van een algemene voorziening te voorzien in zijn
behoefte aan beschermd wonen of opvang;
g. de mogelijkheden om door middel van samenwerking met
zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de

artikel 2.3.2, tweede lid, van de wet
op te stellen en stelt hem
gedurende zeven dagen na de
melding in de gelegenheid het plan
te overhandigen.
Artikel 5. Het Gesprek
1. Het college onderzoekt in een
gesprek tussen deskundigen en de
degene door of namens wie de
melding is gedaan, dan wel diens
vertegenwoordiger en waar
mogelijk met de mantelzorger of
mantelzorgers en desgewenst
familie, en bij voorkeur in de
thuissituatie van de cliënt zo
spoedig mogelijk en voor zover
nodig:
a. de behoeften,
persoonskenmerken, de
leerbaarheid en voorkeuren van de
cliënt;
b. het gewenste resultaat van het
verzoek om ondersteuning;
c. de mogelijkheden om op eigen
kracht of met gebruikelijke hulp of
algemeen gebruikelijke
voorzieningen of met algemene
voorzieningen zijn zelfredzaamheid
of zijn participatie te handhaven of
te verbeteren, of te voorzien in zijn
behoefte aan beschermd wonen of
opvang;
d. de mogelijkheden om met
mantelzorg of hulp van andere
personen uit zijn sociale netwerk te
komen tot verbetering van zijn
zelfredzaamheid of zijn participatie,
of te voorzien in zijn behoefte aan
beschermd wonen of opvang;
e. de behoefte aan maatregelen ter
ondersteuning van de mantelzorger
van de cliënt;
f. de mogelijkheden om met
gebruikmaking van een algemene
voorziening, zoals opgenomen in
het beleidsplan, bedoeld in artikel
2.1.2 van de wet, of door het

Zorgverzekeringswet en partijen op het gebied van publieke
gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en
inkomen, te komen tot een zo goed mogelijk afgestemde
dienstverlening met het oog op de behoefte aan verbetering van
zijn zelfredzaamheid of zijn participatie of aan beschermd
wonen of opvang;
h. de mogelijkheid om een maatwerkvoorziening te verstrekken;
i. welke bijdragen in de kosten de cliënt met toepassing van het
bepaalde bij of krachtens artikel 2.1.4 van de wet verschuldigd
zal zijn, en
j. de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een
pgb, waarbij de cliënt in begrijpelijke bewoordingen wordt
ingelicht over de gevolgen van die keuze.
2. Als de cliënt een persoonlijk plan als bedoeld in artikel 3, tweede
lid, aan het college heeft overhandigd, betrekt het college dat plan
bij het onderzoek.
3. Het college informeert de cliënt dan wel zijn vertegenwoordiger
over de gang van zaken bij het gesprek, diens rechten en plichten
en de vervolgprocedure.
4. Het college kan met instemming van de cliënt afzien van een
gesprek.

verrichten van maatschappelijk
nuttige activiteiten te komen tot
verbetering van zijn
zelfredzaamheid of zijn participatie,
of de mogelijkheden om met
gebruikmaking van een algemene
voorziening te voorzien in zijn
behoefte aan beschermd wonen of
opvang;
g. de mogelijkheden om door
middel van voorliggende
voorzieningen of door samen met
zorgverzekeraars en zorgaanbieders
als bedoeld in de
Zorgverzekeringswet en andere
partijen op het gebied van publieke
gezondheid, jeugdhulp, onderwijs,
welzijn, wonen, werk en inkomen,
te komen tot een zo goed mogelijk
afgestemde dienstverlening met het
oog op de
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zelfredzaamheid of zijn participatie
of aan beschermd wonen en
opvang;
h. de mogelijkheid om een
maatwerkvoorziening te
verstrekken;
i. de wijze waarop een mogelijk toe
te kennen maatwerkvoorziening
wordt afgestemd met andere
voorzieningen op het gebied van
zorg, maatschappelijke
ondersteuning of werk en inkomen;
j. hoe rekening zal worden
gehouden met de godsdienstige
gezindheid, de levensovertuiging
en/of de culturele achtergrond van
de cliënt;.
k. welke bijdragen in de kosten de
cliënt met toepassing van het
bepaalde bij of krachtens de
artikelen 2.1.4 en 2.1.4a van de wet
verschuldigd zal zijn, en
l. de mogelijkheden om te kiezen
voor de verstrekking van een pgb,

waarbij de cliënt in begrijpelijke
bewoordingen wordt ingelicht over
de gevolgen van die keuze.
2. Als de cliënt een persoonlijk plan
als bedoeld in artikel 4, vierde lid,
aan het college heeft overhandigd,
betrekt het college dat plan bij het
onderzoek, bedoeld in het eerste lid.
3. Het college informeert de cliënt
over de gang van zaken bij het
gesprek, diens rechten en plichten
en de vervolgprocedure en vraagt
de cliënt toestemming om zijn
persoonsgegevens te verwerken.
4. Als de hulpvraag genoegzaam
bekend is, kan het college
onverminderd het bepaalde in
artikel 2.3.2 van de wet, in overleg
met de cliënt afzien van een
gesprek.
Artikel 6. Verslag
1. Het college zorgt voor
schriftelijke verslaglegging van het
onderzoek.
2. Binnen de hiervoor in de wet
geldende termijn verstrekt het
college aan de cliënt een verslag
van de uitkomsten van het
onderzoek tenzij de cliënt heeft
meegedeeld dit niet te wensen.
3. Opmerkingen of latere
aanvullingen van de cliënt worden
aan het verslag toegevoegd.

Artikel 6. Onderzoeksverslag
Binnen 10 werkdagen na het onderzoek verstrekt het college aan de
cliënt dan wel zijn vertegenwoordiger een schriftelijke weergave
van de uitkomsten van het onderzoek (het onderzoeksverslag).
Opmerkingen of latere aanvullingen van de cliënt worden aan het
onderzoeksverslag toegevoegd.

Artikel 7. Aanvraag
1. Een cliënt of zijn gemachtigde of
vertegenwoordiger kan, via het
daarvoor vastgestelde formulier,
een aanvraag om een
maatwerkvoorziening schriftelijk
indienen bij het college.
2. Het college kan een ondertekend
verslag van het gesprek aanmerken
als aanvraag als de cliënt dat op het
verslag heeft aangegeven.

Artikel 7. Aanvraag
1. Een cliënt of zijn gemachtigde of vertegenwoordiger kan een
aanvraag om een maatwerkvoorziening schriftelijk indienen bij het
college. Een aanvraag wordt ingediend door middel van:
a. een door het college vastgesteld aanvraagformulier, of
b. een door de cliënt ondertekend onderzoeksverslag als
bedoeld in artikel 6.
2. Het college geeft de beschikking binnen twee weken na
ontvangst van de aanvraag.
Artikel 8. Advisering

Het college wint een specifiek deskundig oordeel en advies in, als
het onderzoek of de beoordeling van een aanvraag dit vereist.
Artikel 9. Inhoud beschikking
1. In de beschikking tot verstrekking van een maatwerkvoorziening
wordt in ieder geval aangegeven of deze als voorziening in natura of
als pgb wordt verstrekt en wordt tevens aangegeven hoe bezwaar
tegen de beschikking kan worden gemaakt.
2. Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in natura wordt
in de beschikking in ieder geval vastgelegd:
a. welke de te verstrekken voorziening is en wat de omvang en het
beoogde resultaat daarvan zijn;
b. wat de ingangsdatum en duur van de verstrekking is;
c. hoe de voorziening wordt verstrekt, en
d. indien van toepassing, welke andere voorzieningen relevant zijn
of kunnen zijn.
3. Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in de vorm van
een pgb wordt in de beschikking in ieder geval vastgelegd:
a. voor welk resultaat het pgb moet worden aangewend;
b. welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het pgb;
c. wat de hoogte van het pgb is en hoe hiertoe is gekomen;
d. welke voorwaarden aan het pgb verbonden zijn;
e. wat de duur is van de verstrekking waarvoor het pgb is bedoeld,
en
f. de wijze van verantwoording van de besteding van het pgb.
4. Als sprake is van een te betalen bijdrage wordt de cliënt daarover
in de beschikking geïnformeerd.
Artikel 8. Criteria voor een
maatwerkvoorziening
1. Het college neemt het verslag als
uitgangspunt voor de beoordeling
van een aanvraag om een
maatwerkvoorziening.
2. Een cliënt komt in aanmerking
voor een maatwerkvoorziening als:
a. het noodzakelijk is
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participatiemogelijkheden van de
cliënt te versterken, te stabiliseren
of te behouden voor achteruitgang
en het college ook mogelijkheden

Artikel 10. Criteria voor een maatwerkvoorziening
1. Het college neemt het onderzoeksverslag als uitgangspunt voor
de beoordeling van een aanvraag om een maatwerkvoorziening.

2.Een
cliënt
komt
in
aanmerking
voor
een
maatwerkvoorziening ter compensatie van de ervaren
beperkingen ten behoeve van de zelfredzaamheid of
participatie indien:
De cliënt deze beperkingen naar het oordeel van het
college niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met
mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn
sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van
algemeen gebruikelijke voorzieningen of algemene
voorzieningen kan verminderen of wegnemen. De
maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de
uitkomsten van het in artikel 5 bedoelde onderzoek, een
passende bijdrage aan het realiseren van een situatie
waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot

aanwezig acht dat de cliënt met de
maatwerkvoorziening zo lang
mogelijk in de eigen leefomgeving
kan blijven, of
2 de cliënt beschermd te laten
wonen of opvang te bieden, en
b. er geen of onvoldoende
mogelijkheden zijn om in zijn
behoefte aan maatschappelijke
ondersteuning te voorzien door
versterking van zijn eigen kracht,
met gebruikelijke hulp en medische
zorg, mantelzorg of hulp vanuit het
sociaal netwerk, door het verrichten
van maatschappelijk nuttige
activiteiten, door de inzet van
algemene, algemeen gebruikelijke
of voorliggende voorzieningen.
c. De maatwerkvoorziening levert,
rekening houdend met de
uitkomsten van het in artikel 5
bedoelde onderzoek, een passende
bijdrage aan het realiseren van een
situatie waarin de cliënt in staat
wordt gesteld tot zelfredzaamheid
of participatie en zo lang mogelijk
in de eigen leefomgeving kan
blijven, of,
d. De maatwerkvoorziening levert,
rekening houdend met de
uitkomsten van het in artikel 5
bedoelde onderzoek, een passende
bijdrage aan het voorzien in de
behoefte van de cliënt aan
beschermd wonen of opvang en aan
het realiseren van een situatie
waarin de cliënt in staat wordt
gesteld zo zich snel mogelijk weer
op eigen kracht te handhaven in de
samenleving.
3. Als een maatwerkvoorziening
noodzakelijk is ter vervanging van
een eerder door het college
verstrekte voorziening, wordt deze
slechts verstrekt als de eerder
verstrekte voorziening technisch is
afgeschreven,
a. tenzij de eerder verstrekte
voorziening verloren is gegaan als

zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de
eigen leefomgeving kan blijven.
3.Een
cliënt
komt
in
aanmerking
voor
een
maatwerkvoorziening beschermd wonen of opvang
indien:
 sprake is van psychische of psychosociale problemen;
 de thuissituatie heeft moeten verlaten, al dan niet in
verband met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg
van huiselijk geweld;
De cliënt komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening
ter compensatie van de problemen bij het zich handhaven in
de samenleving, voor zover de cliënt deze problemen naar
het oordeel van het college niet op eigen kracht, met
gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere
personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking
van algemene voorzieningen kan verminderen of wegnemen.
De maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de
uitkomsten van het in artikel 5 bedoelde onderzoek, een
passende bijdrage aan het voorzien in de behoefte van de
cliënt aan beschermd wonen of opvang en aan het realiseren
van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld zo
zich snel mogelijk weer op eigen kracht te handhaven in de
samenleving.

4. Als het college van oordeel is dat een cliënt zijn behoefte aan
maatschappelijke ondersteuning redelijkerwijs van te voren had
kunnen voorzien en met zijn beslissing had kunnen voorkomen, kan
het college besluiten dat de cliënt niet in aanmerking komt voor
een maatwerkvoorziening met betrekking tot zelfredzaamheid of
participatie.
5. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is ter vervanging van
een eerder door het college verstrekte voorziening, wordt deze
slechts verstrekt als de eerder verstrekte voorziening technisch is
afgeschreven,
a. tenzij de eerder verstrekte voorziening verloren is gegaan als
gevolg van omstandigheden die niet aan de cliënt zijn toe te
rekenen;
b. tenzij de cliënt geheel of gedeeltelijk tegemoet komt in de
veroorzaakte kosten, of
c. als de eerder verstrekte voorziening niet langer een oplossing
biedt voor de behoefte van de cliënt aan maatschappelijke
ondersteuning.
6. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, verstrekt het
college de goedkoopst adequate tijdig beschikbare voorziening.
7. Het college weigert een maatwerkvoorziening als:

gevolg van omstandigheden die niet
aan de cliënt zijn toe te rekenen;
b. tenzij de cliënt geheel of
gedeeltelijk tegemoet komt in de
veroorzaakte kosten, of
c. als de eerder verstrekte
voorziening niet langer een
oplossing biedt voor de behoefte
van de cliënt aan maatschappelijke
ondersteuning.
4. Als een maatwerkvoorziening
noodzakelijk is, verstrekt het college
de goedkoopst adequate
voorziening.
Artikel 9. Advisering
Het college kan de daartoe door
hem aangewezen adviesinstantie(s)
en/of deskundige(n) om advies
vragen als het dit van belang acht
voor de beoordeling van de
aanvraag om een
maatwerkvoorziening.
Artikel 10. Inhoud beschikking
1. In de beschikking tot verstrekking
van een maatwerkvoorziening
wordt in ieder geval aangegeven of
deze als voorziening in natura of als
pgb wordt verstrekt en wordt
tevens aangegeven hoe bezwaar
tegen de beschikking kan worden
gemaakt.
2. Bij het verstrekken van een
maatwerkvoorziening in natura
wordt in de beschikking in ieder
geval vastgelegd:
a. welke de te verstrekken
voorziening is en wat het beoogde
resultaat daarvan is;
Verordening maatschappelijke
ondersteuning Scherpenzeel 2020 9b. wat de ingangsdatum en duur
van de verstrekking is;

a. de cliënt op eigen kracht, met gebruikelijk hulp, met
mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociaal
netwerk, met gebruikmaking van algemene voorzieningen,
algemeen gebruikelijke voorzieningen, beperkingen in
zelfredzaamheid en participatie of de behoefte aan beschermd
wonen of opvang kan verminderen of wegnemen;
b. deze geheel of gedeeltelijk noodzakelijk is vanwege de
keuzes die de cliënt maakt of heeft gemaakt zonder rekening te
houden met zijn huidige of te verwachten beperkingen of
problemen;
c. deze niet langdurig noodzakelijk is, met uitzondering van
ondersteuning in de vorm van het verlenen van diensten;
d. de kosten van de voorziening niet in redelijke verhouding
staan tot de levensduur van de voorziening;
e. er geen sprake is van meerkosten ten opzichte van de
situatie voordat de beperkingen of problemen bestonden;
f. de cliënt onvoldoende meewerkt aan het onderzoek,
waardoor niet kan worden vastgesteld welke voorziening
passend is;
g. de aanvraag betrekking heeft op kosten die de cliënt
voorafgaand aan het besluit over de maatwerkvoorziening
heeft gemaakt, tenzij de noodzaak achteraf nog kan worden
vastgesteld of het college voorafgaand schriftelijk toestemming
heeft verleend.
Artikel 11. Aanvullende criteria maatwerkvoorziening wonen
1.Met inachtneming van artikel 7 verleent het college een
maatwerkvoorziening gericht op ondersteuning bij het wonen in de
vorm van een woningaanpassing en/of hulpmiddelen om zich in en
om de woning te verplaatsen, als er sprake is van aantoonbare
beperkingen bij het normaal gebruik van de noodzakelijke
gebruiksruimte(n) in de woning.
2. Als de cliënt is aangewezen op een woonvoorziening die duurder
is dan €10.000, beoordeelt het college eerst de mogelijkheid van
verhuizing naar een passende of een goedkoper aanpasbare
woning. Hierbij houdt het college rekening met de individuele
omstandigheden van de cliënt.
3. Het college weigert een woonvoorziening als:
a.de cliënt in de betreffende woning niet zijn hoofdverblijf heeft;
b.de noodzaak voor het treffen van de voorziening het gevolg is van
een verhuizing waarvoor geen aanleiding was op grond van
beperkingen bij de zelfredzaamheid en participatie en er geen
andere belangrijke reden aanwezig was voor deze verhuizing;
c.de cliënt is verhuisd naar een woning die op dat moment niet het
meest geschikt was gelet op de beperkingen, tenzij het college
hiervoor van te voren schriftelijke toestemming heeft verleend;

c. hoe de voorziening wordt
verstrekt, en indien van toepassing,
en
d. welke andere voorzieningen
relevant zijn of kunnen zijn.
3. Bij het verstrekken van een
maatwerkvoorziening in de vorm
van een pgb wordt in de
beschikking in ieder geval
vastgelegd:
a. voor welk resultaat het pgb kan
worden aangewend;
b. welke kwaliteitseisen gelden voor
de besteding van het pgb;
c. wat de hoogte van het pgb is en
hoe hiertoe is gekomen;
d. wat de duur is van de
verstrekking waarvoor het pgb is
bedoeld, en
e. de wijze van verantwoording van
de besteding van het pgb.
4. Als sprake is van een te betalen
bijdrage wordt de cliënt daarover in
de beschikking geïnformeerd.
Artikel 11. Regels voor pgb
1. Het college verstrekt een pgb in
overeenstemming met artikel 2.3.6
van de wet.
2. Onverminderd artikel 2.3.6,
tweede en vijfde lid, van de wet
verstrekt het college geen pgb voor
zover de aanvraag betrekking heeft
op kosten die de belanghebbende
voorafgaand aan de indiening van
de aanvraag heeft gemaakt en niet
meer is na te gaan of de ingekochte
voorziening noodzakelijk was.
3. De hoogte van een pgb:
a. wordt vastgesteld aan de hand
van een door de cliënt opgesteld
plan over hoe hij het pgb gaat
besteden;
b. wordt berekend op basis van een
prijs of tarief waarmee
redelijkerwijs is verzekerd dat het
pgb toereikend is om veilige,

d. het een Wlz-instelling, hotel/pension, trekkerswoonwagen,
klooster, tweede woning, vakantiewoning, recreatiewoning of
kamerverhuur betreft;
e. het gaat om voorzieningen in gezamenlijke ruimtes in woningen
of woongebouwen, anders dan automatische deuropeners,
hellingbanen, het verbreden van gemeenschappelijke
toegangsdeuren, het aanbrengen van drempelhulpen of vlonders,
trapleuningen portiekflat of het aanbrengen van een opstelplaats
bij de toegangsdeur van de gemeenschappelijke ruimte of;
f. deze zich in de gemeenschappelijke ruimtes bevinden en de cliënt
woont in een specifiek voor mensen met een beperking of ouderen
bedoeld gebouw;
g.de onder sub e genoemde voorzieningen bij nieuwbouw of
renovatie kunnen worden gerealiseerd zonder noemenswaardige
meerkosten;
h.de beperkingen voortvloeien uit de aard van de in de woning
gebruikte materialen;
i.de woonvoorziening als algemeen gebruikelijk wordt aangemerkt.

Artikel 12. Regels voor pgb
1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel
2.3.6 van de wet.
2. De hoogte van een pgb:
a. wordt vastgesteld aan de hand van een door de cliënt
opgesteld plan waarin in ieder geval uiteen is gezet:
1. welke diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en
andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren
de cliënt van het budget wil betrekken, en
2. indien van toepassing, welke hiervan
de cliënt wil betrekken van een persoon
die behoort tot het sociale netwerk;
b. wordt berekend op basis van een prijs of tarief:
1. waarmee redelijkerwijs is verzekerd dat het pgb toereikend
is om tijdig veilige, doeltreffende en kwalitatief goede
diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere
maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van
derden te betrekken;
2. waarbij rekening is gehouden met redelijke
overheadkosten van derden van wie de cliënt diensten,

doeltreffende en kwalitatief goede
diensten, hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere
maatregelen die tot de
maatwerkvoorziening behoren, van
derden te betrekken, en wordt
indien nodig aangevuld met een
vergoeding voor onderhoud en
verzekering, en
c. bedraagt niet meer dan de
kostprijs van de in de betreffende
situatie goedkoopst adequate in de
gemeente beschikbare
maatwerkvoorziening in natura;
d. van het bedrag per kalenderjaar
van een pgb voor diensten is 1,5%
verantwoordingsvrij met een
minimum van € 250,- en een
maximum van € 1.250,-, bij een pgb
afgegeven in de loop van een
kalenderjaar wordt het
verantwoordingsvrije bedrag naar
rato omgerekend.
4. De hoogte van een pgb wordt
vastgesteld voor:
a. een zaak: op basis van de
kostprijs van de zaak die de cliënt
zou hebben ontvangen als de zaak
in natura zou zijn verstrekt en
rekening houdende met een reële
termijn voor de technische
afschrijving en de onderhouds- en
verzekeringskosten;
b. huishoudelijke hulp I:
1. Het pgb voor huishoudelijke hulp
I door een daartoe opgeleid persoon
wordt vastgesteld op 85% procent
van het door het college
overeengekomen tarief voor het
leveren van zorg in natura door
professionele aanbieders;
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I door een persoon uit het sociaal
netwerk van 21 jaar of ouder wordt
bepaald conform het tarief geldend
op 1 januari van een betreffend

hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen
die tot de maatwerkvoorziening behoren wil betrekken;
3. waarbij, voor zover van toepassing, rekening is gehouden
met de in het derde lid gestelde voorwaarden betreffende
het tarief onder welke de cliënt de mogelijkheid heeft om de
betreffende diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en
andere maatregelen te betrekken van een persoon die
behoort tot het sociale netwerk, en
4. wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor
onderhoud en verzekering;
c. is toereikend om veilige, effectieve en kwalitatief goede diensten,
woonvoorzieningen, hulpmiddelen of andere maatregelen die tot
de maatwerkvoorziening behoren in te kopen;
d. bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende
situatie goedkoopste adequate in de gemeente tijdig beschikbare
maatwerkvoorziening in natura.
e. is gelijk aan het bedrag dat is opgenomen in tabel 1.
Tabel 1: Hoogte pgb

Soort maatwerkvoorziening

Hoogte tarief PGB

Huishoudelijke
ondersteuning door een
professional

85% van het normbedrag per uur

Huishoudelijke
60% van het normbedrag per uur
ondersteuning door een nietprofessional (andere
zorgorganisatie, ZZP'er of
sociaal netwerk)
Pgb overige
maatwerkvoorzieningen
professional

100% van het normbedrag per
uur, dagdeel of etmaal

Pgb overige
maatwerkvoorzieningen (niet
zijnde dagbesteding) nietprofessional

Een tarief gelijk aan of lager dan
het bij de uitvoering van de Wet
langdurige zorg gangbare tarief
voor informele hulpverlener.

Pgb woonvoorzieningen,
hulpmiddelen en
vervoersvoorzieningen

100% van het bedrag van de
voorziening in natura bij de
leverancier waarmee het college
een overeenkomst heeft gesloten,
zo nodig aangevuld met een

kalenderjaar zoals vermeld in de
CAO VVT, salarisschaal FWG 15,
periodiek 0.
3. Het pgb voor huishoudelijke hulp
I door een persoon uit het sociaal
netwerk die jonger is dan 21 jaar
wordt bepaald op grond van het
minimum(jeugd)loon voor de
betreffende leeftijd van de persoon
die de werkzaamheden verricht.
c. Wmo Individuele Begeleiding:
1. Het pgb voor
Woonondersteuning,
Wooncoaching, WooncoachingExtra, Beschermd Thuis, Jong
Volwassenen en eventueel nog in te
toekomst in te kopen producten in
het kader van Wmo begeleiding,
uitgevoerd door een daartoe
opgeleid persoon in dienst van een
zorgaanbieder of een daartoe
opgeleid persoon die werkzaam is in
een ZZP-constructie, wordt bepaald
op basis van het tarief per
(contact)uur of arrangement dat
wordt gehanteerd bij door de
gemeente gecontracteerde
zorgaanbieders;
2. Het pgb voor (onderdelen van)
Woonondersteuning,
Wooncoaching, WooncoachingExtra, Beschermd Thuis, Jong
Volwassenen uitgevoerd door een
persoon uit het sociale netwerk
wordt bepaald conform artikel 11,
lid 5, onder a van deze verordening.
d. Groepsgewijze begeleiding en
dagbesteding:
1. Het pgb voor Dagopvang Basis,
Dagopvang Extra, Beschermd Werk
en eventueel nog in de toekomst in
te kopen producten in het kader van
Wmo begeleiding, uitgevoerd door
een daartoe opgeleid persoon in
dienst van een zorgaanbieder of een
daartoe opgeleid persoon die
werkzaam is in een ZZP-constructie,
wordt bepaald op basis van het
tarief per dagdeel dat wordt

vergoeding voor onderhoud en
verzekering of;
100% van het bedrag van de
kosten volgens de door het
college geaccepteerde offerte
indien het college voor de
betreffende zaak geen
overeenkomst heeft gesloten
3. Het college kan in uitvoeringsregels nadere regels opstellen ter
uitvoering van de bepalingen genoemd in dit artikel. Het college
stelt de hoogte van de tarieven (kostprijs) vast in het Financieel
besluit en voor zover dat niet mogelijk is in het individuele
toekenningsbesluit.
4. Een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt kan diensten,
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen onder
de volgende voorwaarden betrekken van een persoon die behoort
tot het sociale netwerk:
a. het tarief of de prijs, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b,
onder 1., bedraagt voor maatschappelijke ondersteuning
verleend door een derde, niet zijnde op onverplichte basis
verleende maatschappelijke ondersteuning door een hulp uit het
sociale netwerk als bedoeld in artikel 2 van de
Uitvoeringsregeling Wmo 2015, een tarief gelijk aan of lager dan
het bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg gangbare tarief
voor informele hulpverlener tot ten hoogste de kostprijs van de
in de betreffende situatie goedkoopste adequate in de
gemeente tijdig beschikbare maatwerkvoorziening in natura, als
noodzakelijk is om:
1. te verzekeren dat het budget de cliënt in staat stelt tijdig
veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten,
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen
die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te
betrekken, en
2. op gepaste wijze rekenschap te geven van de gezinssituatie
en van de relevante werkervaring en kwalificaties van deze
persoon;
b. een hulp uit het sociaal netwerk als bedoeld in artikel 2 van de
Uitvoeringsregeling Wmo 2015 kan voor op onverplichte basis
verleende maatschappelijke ondersteuning enkel een
tegemoetkoming van € € 141 of lager) per kalendermaand
worden betaald, voor zover van toepassing aangevuld met een
tegemoetkoming per kalendermaand voor
schoonmaakmiddelen, levensmiddelen, kleding of reiskosten ten

gehanteerd bij de door de
gemeente gecontracteerde
zorgaanbieders;
2. Het pgb voor Beschermd werk,
uitgevoerd door een daartoe
opgeleid persoon in dienst van een
zorgaanbieder of een daartoe
opgeleid persoon die werkzaam is in
een ZZP-constructie, wordt bepaald
op basis van het tarief per uur dat
wordt gehanteerd bij de door de
gemeente gecontracteerde
zorgaanbieders;
3. Het pgb voor Dagopvang of
Beschermd Werk uitgevoerd door
een persoon uit het sociale netwerk
wordt bepaald conform artikel 11,
lid 5, onder a van deze verordening.
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dagbesteding:
Het pgb voor geïndiceerd vervoer
van en naar dagbesteding is
conform de door de gemeente
overeengekomen tarieven in het
kader van Wmo begeleiding voor
vervoer met een taxibusje of
rolstoelvervoer.
f. Reiskosten, autoaanpassing,
verhuiskosten, een sportrolstoel en
het bezoekbaar maken van een
woning:
1. Het pgb voor reis/vervoerskosten,
een autoaanpassing, verhuiskosten
wegens de noodzaak te verhuizen
naar een geschikte woning, een
sportrolstoel en het bezoekbaar
maken van een woning ten behoeve
van een Wlz-bewoner, wordt
bepaald conform de in artikel 17, lid
2 van deze verordening genoemde
bedragen.
5. Een cliënt aan wie een pgb wordt
verstrekt kan diensten,
hulpmiddelen, woningaanpassingen
en andere maatregelen betrekken

behoeve van de hulp overeenkomstig de door het college
daarvoor vastgestelde bedragen.
5. De aan een pgb verbonden taken kunnen door een
vertegenwoordiger van de cliënt worden uitgevoerd, als deze
vertegenwoordiger niet ook de zorgverlener is. Met uitzondering
van situaties waarin familieleden in de eerste of tweede graad (een
deel van) de zorg verlenen en het college dit passend vindt.

van een persoon die behoort tot het
sociale netwerk als:
a. deze persoon hiervoor een tarief
hanteert dat niet hoger is dan het
bij de uitvoering van de Wet
langdurige zorg gangbare tarief
voor informele hulpverlener, en
b. tussenpersonen of
belangenbehartigers niet uit het
pgb worden betaald.

Artikel 15a (oud) / 18 (nieuw) wordt als volgt gewijzigd (artikel I, onderdeel H, van het
wijzigingsbesluit):
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

[Artikel 15a. Opschorting betaling uit het pgb
1. Het college kan de Sociale verzekeringsbank
gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een
gehele of gedeeltelijke opschorting van
betalingen uit het pgb voor ten hoogste dertien
weken als er ten aanzien van een cliënt een
ernstig vermoeden is gerezen dat 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 een
gehele of gedeeltelijke opschorting van
betalingen uit het pgb voor de duur van de
opname als sprake is van een omstandigheid als
bedoeld in artikel 15, 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 18. Opschorting betaling uit het pgb
1. Het college kan de Sociale verzekeringsbank
gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een
gehele of gedeeltelijke opschorting van
betalingen uit het pgb voor ten hoogste dertien
weken als er ten aanzien van een cliënt een
ernstig vermoeden is gerezen dat 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 een
gehele of gedeeltelijke opschorting van
betalingen uit het pgb voor de duur van de
opname als sprake is van een omstandigheid als
bedoeld in artikel 15, derde lid, onder d.
3. Het college stelt de persoon aan wie het pgb
is verstrekt schriftelijk op de hoogte van een
verzoek als bedoeld in het eerste of tweede lid.]

Artikel 18 (oud) / 21 (nieuw) wordt als volgt gewijzigd (artikel I, onderdeel J, van het wijzigingsbesluit):
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 17. Tegemoetkoming meerkosten
personen met een beperking of chronische
problemen.
1.Het college kan in overeenstemming met het
beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet,
op aanvraag aan personen met een beperking,
chronische ziekte of psychische

Artikel 21. Tegemoetkoming meerkosten
personen met een beperking of chronische
problemen.
1.Het college kan in overeenstemming met het
beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet,
op aanvraag aan personen met een beperking,
chronische ziekte of psychische

en psychosociale problemen die daarmee
verband houdende aannemelijke meerkosten
hebben, een tegemoetkoming verstrekken ter
ondersteuning van de zelfredzaamheid en de
participatie.
2.De tegemoetkoming voor:
a. Reiskosten indien gebruikmaking van de
het collectief vraagafhankelijk vervoer niet
mogelijk is bedraagt € 0,19 per kilometer
met een maximum van 2000 kilometer per
jaar. Indien vervoer door een derde en/of
bijzonder vervoer met/voor een rolstoel of
bedlegerige cliënt noodzakelijk is, wordt de
omvang van de kilometervergoeding
individueel bepaald waarbij het aantal
kilometers maximaal 2000 per jaar
bedraagt.
b. Een autoaanpassing wordt individueel
beoordeeld afhankelijk van de meerkosten
van een aangepaste auto ten opzicht van
de aanschaf van een gebruikelijk auto.
c. Verhuiskosten wegens de noodzaak om
te verhuizen naar een geschikte woning
bedraagt € 2.807,-.
d. Aanschaf en onderhoud van een
sportrolstoel bedraagt € 2.968,- welke
bedrag is bedoeld als de tegemoetkoming
in de aanschaf, onderhoud, reparatie en
verzekering van de sportrolstoel voor de
periode van drie jaar.
e. Het bezoekbaar maken van een woning
ten behoeve van een Wlz-bewoner
bedraagt € 3.707,-.
3.De in het tweede lid genoemde bedragen zijn
uitgedrukt in het prijspeil van 2020 en worden
ieder opvolgend kalenderjaar gewijzigd aan de
hand van ontwikkeling van de
consumentenprijsindex. De berekende bedragen
worden naar beneden afgerond op een
veelvoud van € 0,2.
4.Als toepassing is gegeven aan het vorige lid,
draagt het college zorg voor de kenbaarheid
van de laatstelijk in de plaats gestelde
bedragen.

en psychosociale problemen die daarmee
verband houdende aannemelijke meerkosten
hebben, een tegemoetkoming verstrekken ter
ondersteuning van de zelfredzaamheid en de
participatie.
2.De tegemoetkoming voor:
b. Reiskosten indien gebruikmaking van de
het collectief vraagafhankelijk vervoer niet
mogelijk is bedraagt € 0,19 per kilometer
met een maximum van 2000 kilometer per
jaar. Indien vervoer door een derde en/of
bijzonder vervoer met/voor een rolstoel of
bedlegerige cliënt noodzakelijk is, wordt de
omvang van de kilometervergoeding
individueel bepaald waarbij het aantal
kilometers maximaal 2000 per jaar
bedraagt.
c. Een autoaanpassing wordt individueel
beoordeeld afhankelijk van de meerkosten
van een aangepaste auto ten opzicht van
de aanschaf van een gebruikelijk auto.
d. Verhuiskosten wegens de noodzaak om
te verhuizen naar een geschikte woning
bedraagt € 2.835,-.
e. Aanschaf en onderhoud van een
sportrolstoel bedraagt € 2.998,- welke
bedrag is bedoeld als de tegemoetkoming
in de aanschaf, onderhoud, reparatie en
verzekering van de sportrolstoel voor de
periode van drie jaar.
f. Het bezoekbaar maken van een woning
ten behoeve van een Wlz-bewoner
bedraagt € 3.744,-.
3.De in het tweede lid genoemde bedragen zijn
uitgedrukt in het prijspeil van 2020 en worden
ieder opvolgend kalenderjaar gewijzigd aan de
hand van ontwikkeling van de
consumentenprijsindex. De berekende
bedragen worden naar beneden afgerond op
een veelvoud van € 0,2.
4.Als toepassing is gegeven aan het vorige lid,
draagt het college zorg voor de kenbaarheid
van de laatstelijk in de plaats gestelde
bedragen.

Artikel 18. Verhouding prijs en kwaliteit
levering dienst door derden

Artikel 22. Verhouding prijs en kwaliteit
levering dienst 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:
1. een inschrijving en het aangaan
overeenkomst met de derde, en
2. de vaste prijs, bedoeld in onderdeel a.
2. Het college stelt de prijzen, bedoeld in het
eerst lid, vast:
a. overeenkomstig de eisen aan de kwaliteit van
die dienst, waaronder de eisen aan de
deskundigheid van de beroepskracht, bedoeld in
artikel 2.1.3, 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. Indexatie van de reële prijs voor het leveren
van een dienst;
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gemeente gestelde verplichtingen voor
aanbieders waaronder
rapportageverplichtingen en administratieve
verplichten.
4. Het college kan het eerste lid, onderdeel b.
buiten beschouwing lten 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.

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 van
een overeenkomst met derde; of
b. een reële prijs die geldt als ondergrens
voor:
1°. een inschrijving en het aangaan van
een overeenkomst met de derde, en
2°. de vaste prijs, bedoeld in onderdeel a.
2. Het college stelt de prijzen, bedoeld 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 2.1.3, 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. indexatie 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 het eerste lid, onderdeel b,
buiten beschouwing laten 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.

5. Het college bepaalt met welke derde als
bedoeld in het eerste lid hij een overeenkomst
aangaat.

Artikel 19 (oud) / 23 (nieuw) en artikel 21 (oud) / 25 (nieuw) wordt als volgt gewijzigd (artikel I,
onderdeel K) van het wijzigingsbesluit:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 19. Second opinion, mediation en
klachtregeling
1. Het college stelt binnen de door de raad
vastgestelde kader een regeling op voor second
opinion, mediation alsmede de afhandeling van
klachten van cliënten die betrekking hebben op
de wijze van afhandeling van meldingen en
aanvragen als bedoeld in deze verordening.
2. Aanbieders met wie de gemeente een
contract heeft gesloten of aan wie subsidie is
verleend, stellen een effectieve en
laagdrempelige regeling vast voor de
afhandeling van klachten van cliënten ten
aanzien van diensten, goederen en gedragingen
van de aanbieder in het kader van
voorzieningen.
3. Onverminderd andere
handhavingsbevoegdheden ziet het college toe
op de naleving van de klachtregelingen van
aanbieders door periodieke overleggen met de
aanbieders, en een jaarlijks
cliëntervaringsonderzoek.

Artikel 23. Klachtregeling
1. Het college stelt een regeling vast voor
afhandeling van klachten van cliënten die
betrekking hebben op de wijze van afhandeling
van meldingen, verzoeken en aanvragen als
bedoeld in deze verordening.
2. Aanbieders stellen een regeling vast voor de
afhandeling van klachten van cliënten ten
aanzien van alle voorzieningen.
3. Onverminderd andere
handhavingsbevoegdheden ziet het college toe
op de naleving van de klachtregelingen van
aanbieders door periodieke overleggen met de
aanbieders en een jaarlijks
cliëntervaringsonderzoek.

Artikel 21. Betrekken van ingezetenen bij het
beleid
1. Het college stelt ingezetenen, waaronder in
ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers,
in de gelegenheid voorstellen voor het beleid
betreffende maatschappelijke ondersteuning te
doen, vroegtijdig gevraagd en ongevraagd
advies uit te brengen bij de besluitvorming over
verordeningen en beleidsvoorstellen
betreffende maatschappelijke ondersteuning en

Artikel 25. Betrekken van ingezetenen bij het
beleid
1. Het college stelt ingezetenen, waaronder in
ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers,
in de gelegenheid voorstellen voor het beleid
betreffende maatschappelijke ondersteuning te
doen, vroegtijdig gevraagd en ongevraagd
advies uit te brengen bij de besluitvorming over
verordeningen en beleidsvoorstellen
betreffende maatschappelijke ondersteuning en

voorziet hen van ondersteuning om hun rol
effectief te kunnen vervullen.
2. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen,
waaronder in ieder geval cliënten of hun
vertegenwoordigers, kunnen deelnemen aan
periodiek overleg, waarbij zij onderwerpen voor
de agenda kunnen aanmelden, en dat zij
worden voorzien van de voor een adequate
deelname aan het overleg benodigde
informatie en ondersteuning.
3. Het college stelt nadere regels vast ter
uitvoering van het tweede en derde lid.

voorziet hen van ondersteuning om hun rol
effectief te kunnen vervullen.
2. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen,
waaronder in ieder geval cliënten of hun
vertegenwoordigers, kunnen deelnemen aan
periodiek overleg, waarbij zij onderwerpen voor
de agenda kunnen aanmelden, en dat zij
worden voorzien van de voor een adequate
deelname aan het overleg benodigde
informatie en ondersteuning.
3. De gemeenteraad stelt nadere regels vast ter
uitvoering van het eerste en tweede lid.

Artikel 22 (oud) / 26 (nieuw) wordt als volgt gewijzigd (artikel I, onderdeel M, van het
wijzigingsbesluit):
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 22. Intrekking oude verordening en
overgangsrecht

Artikel 26. Intrekking oude verordening en
overgangsrecht
1. De verordening Maatschappelijke
ondersteuning Scherpenzeel 2020 wordt
ingetrokken.
2. Een cliënt houdt recht op een lopende
voorziening verstrekt op grond van de
verordening Maatschappelijke ondersteuning
Scherpenzeel 2020 , totdat het college een
nieuw besluit heeft genomen waarbij het
besluit waarmee deze voorziening is verstrekt,
wordt ingetrokken.
3. Aanvragen die zijn ingediend voor
inwerkingtreding van de wijziging van deze
verordening van 1 januari 2021 en waarop nog
niet is beslist bij het in werking treden van deze
wijziging, worden afgehandeld krachtens de
verordening zoals deze luidt na
inwerkingtreding van deze wijziging.
4. Op bezwaarschriften tegen een besluit op
grond van deze verordening, zoals deze luidde
voor inwerkingtreding van de wijziging van 1
januari 2021, wordt beslist met inachtneming
van die verordening zoals die luidde voor de
inwerkingtreding van deze wijziging.

Artikel 23. Hardheidsclausule
Het College kan in bijzondere gevallen ten
gunste van de cliënt afwijken van deze
Verordening als toepassing daarvan leidt tot
een onaanvaardbare situatie.

Artikel 27. Hardheidsclausule
1. In gevallen betreffende de uitvoering van
deze verordening waarin deze verordening
niet voorziet, beslist het College.
2. Het College kan in bijzondere gevallen ten
gunste van de cliënt afwijken van deze
Verordening als toepassing daarvan leidt tot
een onaanvaardbare situatie.

Toelichting
Artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit
In artikel 1 vervallen enkele begrippen, omdat deze in verband met enkele andere aanpassingen niet
meer terugkomen in de verordening. Daarnaast is aan de omschrijving van het begrip ‘algemeen
gebruikelijke voorziening’ een zinsnede toegevoegd, om beter aan te geven waar het om kan gaan.
Artikel I, onderdeel C, van het wijzigingsbesluit
In tegenstelling tot waar het betreft het gemeentelijke aanbod van jeugdhulpvoorzieningen, is er geen
verplichting om het gemeentelijke aanbod van de vormen van maatschappelijke ondersteuning in de
verordening uiteen te zetten. Het mag wel. Er is voor gekozen om dat met opname van het nieuwe
artikel 2 wel te doen, omdat de gemeente het belangrijk vindt dat voor iedereen duidelijk is wat het
gemeentelijke aanbod aan voorzieningen is. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat op voorhand
duidelijk is welke vormen van voorzieningen alleen toegankelijk zijn na een besluit van de gemeente
(de ‘maatwerkvoorzieningen’) en welke in beginsel vrij toegankelijk zijn voor iedereen waarvoor ze
bedoeld zijn (de ‘algemene voorzieningen’). Daarom zijn in dit artikel de vormen van maatschappelijke
ondersteuning die door de gemeente worden geboden opgesomd. Van verschillende van de hier
genoemde vormen bestaan diverse varianten. De inzet van een specifieke variant zal steeds
afhankelijk zijn van de uitkomst van het onderzoek en de betreffende situatie en de specifieke
behoeften van cliënt.
Artikel I, onderdeel B en D, van het wijzigingsbesluit
De procedure voor toegang tot maatschappelijke ondersteuning, voor zover bij verordening geregeld,
is gestroomlijnd en waar nodig inhoudelijk en redactioneel afgestemd op de (wettelijke)
procedurebepalingen. Daarnaast is het afzonderlijke vooronderzoek (artikel 4 (oud)) geschrapt,
vanwege de constatering van de Autoriteit Persoonsgegevens dat er daarbij veelal meer
persoonsgegevens verwerkt werden dan noodzakelijk. Verschillende overblijvende bepalingen uit de
artikelen 3 en 4 (oud) zijn ondergebracht bij andere artikelen.
Tevens is bij artikel 5 (oud) / 4 (nieuw) het onderzoek (het doel) als aanknopingspunt genomen en niet
langer het gesprek (de vorm, in veel gevallen). Inhoudelijk is er nadrukkelijk aangesloten bij de

jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB), specifiek de eisen die worden gesteld
aan een zorgvuldig onderzoek (zie onder andere de uitspraak van 21 maart 2018,
ECLI:NL:CRVB:2018:819). Een zorgvuldig onderzoek vereist het op enigerlei wijze doorlopen van de
volgende stappen:
Een zorgvuldig onderzoek vereist het op enigerlei doorlopen van de volgende stappen:
Stap 1 - inventariseer de hulpvraag
Uit artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in samenhang met de artikelen 2.3.2
en 2.3.5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: wet) vloeit voort dat het college
voldoende kennis dient te vergaren over de voor het nemen van een besluit over maatschappelijke
ondersteuning van belang zijnde feiten en omstandigheden en af te wegen belangen. Dit brengt met
zich dat wanneer bij het college melding wordt gedaan van een behoefte aan maatschappelijke
ondersteuning het college allereerst moet vaststellen wat de hulpvraag is.
Stap 2 - breng de onderliggende problematiek minutieus en onderbouwd in kaart
Vervolgens zal het college moeten vaststellen welke problemen worden ondervonden bij de
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, dan wel het zich kunnen handhaven in de
samenleving.
Stap 3 - stel de aard en de omvang van de noodzakelijke hulp vast
Als de problemen voldoende concreet in kaart zijn gebracht, kan worden bepaald welke
ondersteuning naar aard en omvang nodig is om een passende bijdrage te leveren aan de
zelfredzaamheid of participatie van de ondersteuningsvrager, onderscheidenlijk het zich kunnen
handhaven in de samenleving.
Stap 4 - kijk wat de discrepantie tussen noodzaak en de eigen mogelijkheden zijn
Uit artikel 2.3.2, vierde lid, aanhef en onder b, c en f, van de wet in samenhang met het derde en
vierde lid van artikel 2.3.5 van de wet vloeit voort dat het onderzoek er vervolgens op gericht moet
zijn of en in hoeverre de eigen mogelijkheden, gebruikelijke hulp, mantelzorg, ondersteuning door
andere personen uit het sociale netwerk en voorliggende (algemene) voorzieningen de nodige hulp en
ondersteuning kunnen bieden.
Stap 5 - stel vast welke voorziening de geconstateerde discrepantie adequaat oplost
Slechts voor zover die eigen mogelijkheden ontoereikend zijn dient het college een
maatwerkvoorziening te verlenen.
Ook artikel 6 (oud) / 5 (nieuw), dat ziet op de verslaglegging, is aangepast. Hieraan ligt onder meer
ten grondslag dat een verslag geen volledige weergave van de in het kader van het onderzoek
gevoerde gesprekken dient te bevatten. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor om te kunnen
voorzien in de behoefte van de jeugdige of zijn ouders worden opgenomen.
Naast enkele redactionele aanpassingen is aan artikel 8 (oud) / 7 (nieuw) een lid toegevoegd, met als
doel specifieke criteria vast te stellen om de inzet van financiële maatwerkvoorzieningen te beperken
tot die gevallen waar ze een duidelijke meerwaarde hebben of waar geen alternatief in natura
voorhanden is. Dit, in aanvulling op hetgeen al bepaald is, ter uitvoering van artikel 2.1.3, tweede lid,
onder a, van de wet. Daarin is bepaald dat de raad bij verordening moet aangeven op basis van welke

criteria het college kan vaststellen of een cliënt voor een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid,
participatie, beschermd wonen of opvang in aanmerking komt. Dat het ook om een financiële
maatwerkvoorziening kan gaan staat inmiddels vast (zie de uitspraken van de CRvB van 12 februari
2018, ECLI:NL:CRVB:2018:395 en 396).
De toevoeging van het artikel over het inwinnen van een specifiek deskundig oordeel en advies houdt
net als de uitwerking van het onderzoek (artikel 5) direct verband met de jurisprudentie van de CRvB
(zie wederom de uitspraak van 21 maart 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:819). Voor zover het onderzoek
naar de nodige hulp, dan wel jeugdhulp specifieke deskundigheid vereist zal een specifiek deskundig
oordeel en advies niet mogen ontbreken. De verschillende stadia van onderzoek vragen op die stadia
aangepaste deskundigheid. Het college dient ervoor zorg te dragen dat die deskundigheid
gewaarborgd is en dat deze naar discipline van deskundigheid concreet kenbaar is voor de hulpvrager.
Artikel 9 zijn enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd. Deels echter ook om de praktijk
nadrukkelijker te sturen naar een uitvoering die in lijn is met de uitspraak van de CRvB van 8 oktober
2018 (ECLI:NL:CRVB:2018:3241), waaruit volgt dat een beschikking voldoende geconcretiseerd moet
zijn.
In artikel 10 zijn weigeringsgronden opgenomen, door toevoegen van de afwijzingsgronden in de
verordening heeft de aanvrager inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn binnen de verordening. Door
de afwijzingsgronden vast te leggen in de verordening zijn deze geldig in de rechtbank en is dit goed
voor de rechtszekerheid van de cliënt.
Lid 1 onder b: De gemeente vergoed geen kosten waarbij de aanvrager door het maken van eigen
keuzes minder goed voor zichzelf kan zorgen en waarbij de zelfredzaamheid verslechterd.
Als de aanvrager bijvoorbeeld een ziekte of beperking heeft die steeds erger zal worden, moet de
aanvrager daar rekening mee houden. Stel dat de aanvrager besluit om de badkamer te verbouwen,
maar hierbij geen rekening houdt dat de aanvrager binnenkort waarschijnlijk in een rolstoel belandt,
dan vergoeden wij later de aanpassing van de badkamer niet. Ook als in deze situatie een nieuw huis is
gekocht welke niet geschikt is, rekening houdend met de beperkingen van de belanghebbende,
vergoeden wij de aanpassingen niet. Deze aanvraag voor een maatwerkvoorziening had voorkomen
kunnen worden door rekening te houden met de beperkingen.
Lid 1 onder c. Het uitgangspunt is dat een voorziening langere tijd nodig is. Dit geldt niet voor
dienstverlenging gezien de inzet in sommige gevallen direct nodig is en stopgezet kan worden op elk
moment zonder dat hiervoor een investering nodig is. Een voorbeeld hiervan is huishoudelijke hulp
direct na een ziekenhuis opname.
Lid 1 onder d. Ten alle tijden zal een inschatting gemaakt worden van de te maken kosten tegenover
de levensduur of gebruikersduur en het behalen van het resultaat. Oude of versleten voorzieningen
worden niet gerepareerd of hersteld en een bijna afgeschreven voorziening zal niet worden
aangepast.
Lid 1 onder e. Indien de aanvrager een voorziening in gebruik heeft en een aanvraag indient op basis
van nieuw bijgekomen beperkingen, komt de aanvrager niet voor vergoeding van de voorziening in

aanmerking. De voorziening brengt namelijk geen extra kosten met zich mee gezien de aanvrager al
gebruik maakt van deze voorziening.
Lid 1 onder g. Een voorziening mag pas aangeschaft worden nadat de gemeente de aanvraag officieel
heeft goedgekeurd. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat de aanvrager kosten maakt die niet
vergoed worden of dat niet de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt aangehouden.
Artikel 11 Onder normaal gebruik wordt verstaan dat de elementaire woonfuncties mogelijk moeten
zijn: slapen, lichaamsreiniging, toiletgang, het bereiden en consumeren van voedsel en het zich
verplaatsen in de woning. Voor kinderen komt daarbij het veilig kunnen spelen in de woning. Er
worden geen hobby- of studeerruimtes aangepast of bereikbaar gemaakt, omdat het hier geen
elementaire woonfuncties betreft. Ook worden geen aanpassingen vergoed voor voorzieningen
meteen therapeutisch doel, zoals dialyseruimte en therapeutisch baden.
Als een woonvoorziening meer dan € 10.000,00 kost, kan het voordeliger zijn om naar een aangepaste
woning te verhuizen, of naar een woning die goedkoper aangepast kan worden. Wij willen het
gemeenschapsgeld zo goed mogelijk besteden. Er moet wel binnen niet al te lange tijd een geschikte
woning beschikbaar zijn. Wij maken een belangenafweging tussen het aanpassen van de huidige
woning of het verhuizen naar een andere woning.
Artikel 11 onder b. (nieuw) Als de aanvrager verhuist van een geschikte woning naar een ongeschikte
woning, zonder belangrijke reden, weigeren wij de aanvraag voor een woonvoorziening. De aanvrager
moet namelijk zelf rekening houden met de beperking en met de voorzieningen die nodig zijn.. Als het
gaat om een belangrijke reden voor verhuizen bijvoorbeeld om te gaan samenwonen, trouwen, of
voor een baan, kan wel een woonvoorziening aangevraagd worden.
Artikel 11 onder d. (nieuw) De gemeente is van mening dat een woonvoorziening geen geschikte
oplossing is voor een tijdelijke woonruimte als een hotel/pension, trekkerswoonwagen, klooster, een
tweede woning, vakantiewoning, recreatiewoning of kamerverhuur.
Artikel 11 onder e, f en i. (nieuw) Deze afwijzingsgronden gaan over algemeen gebruikelijke
woonvoorzieningen. In artikel 13 is - onder meer - aangegeven dat een maatwerkvoorziening niet
wordt afgegeven als de voorziening algemeen gebruikelijk is. In het algemeen is een voorziening
algemeen gebruikelijk, wanneer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
het is niet speciaal bedoeld voor personen met beperking(en);
het is gewoon te koop;
het is niet duurder dan soortgelijke producten.
Een cliënt van een serviceflat of seniorencomplex mag verwachten dat deze woning de mogelijkheid
biedt om daar als oudere op passende wijze te kunnen wonen. Het mag dan ook als algemeen
gebruikelijk worden beschouwd dat cliënten van een serviceflat kunnen beschikken over een lift en
dat in de gemeenschappelijke ruimten de nodige voorzieningen (zoals een elektrische deuropener)
aanwezig zijn. Deze voorzieningen zijn - in elk geval op termijn - voor bijna alle bewoners noodzakelijk.
In een serviceflat of seniorencomplex is niet de gemeente op grond van de Wmo 2015, maar de
woningeigenaar verantwoordelijk deze voorzieningen te bieden.

De gemeente zal in elke specifieke situatie beoordelen of de woonvoorziening als algemeen
gebruikelijk kan worden aangemerkt.
Artikel 11 onder h.(nieuw) Deze afwijzingsgrond is bedoeld voor situaties waarin gebruikte materialen
of de slechte staat van onderhoud aan de woning voor problemen zorgen. Hierin heeft de aanvrager
een eigen verantwoordelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan de constructie van een houten vloer in de
woning.
In het gewijzigde tweede lid van artikel 11 (oud) / 12 (nieuw) is de wijze waarop de hoogte van een
pgb door het college wordt vastgesteld vastgelegd (zoals verplicht op grond van artikel 2.1.3, tweede
lid, onder b, van de wet). Het betreft de substantiële materiële norm- en kaderstelling, in de vorm van
een berekeningswijze voor het bepalen van de hoogte van pgb’s, die iedere keer als uitgangspunt
genomen wordt. Een op basis van deze berekeningswijze vastgesteld budget moet de cliënt in staat
stellen de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de
maatwerkvoorziening behoren van derden te betrekken (artikel 2.3.6, eerste lid, van de wet). Met
dien verstande dat het college een pgb kan weigeren voor zover de kosten hiervan hoger zijn dan de
kosten van de maatwerkvoorziening in natura (artikel 2.3.6, vijfde lid, aanhef en onder a, van de wet).
Dit alles laat onverlet dat het college bevoegd is om een lager tarief te hanteren dan het gehanteerde
tarief voor zorg in natura, mits dat tarief de cliënt maar in staat stelt om tijdig de noodzakelijke
kwalitatief goede maatschappelijke ondersteuning van derden te betrekken. Een grond om een lager
tarief te hanteren zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de maatschappelijke ondersteuning zal worden
betrokken van een solistisch (zelfstandig) werkende aanbieder met aanzienlijk lagere overheadkosten
dan grotere aanbieders die namens het college de zorg in natura verlenen.
Het is telkens aan het college om (cijfermatig) te onderbouwen hoe in de betreffende situatie de
hoogte van het pgb is bepaald en om te onderzoeken of – en te onderbouwen dat – het budget
inderdaad toereikend is om de benodigde maatschappelijke ondersteuning tijdig van derden te
kunnen betrekken. Met andere woorden, de bewijslast met betrekking tot de ‘toereikendheid’ ligt bij
de gemeente. Het is evenwel aan de betrokkenen om eventuele bijzonderheden aan te kaarten.
Het pgb voor professionele huishoudelijke hulp aanbieders is 85% van het ZIN-tarief. ZIN staat voor
‘zorg in natura’. Het ZIN-tarief is het goedkoopste bedrag waarvoor een professional de benodigde
hulp kan leveren. Dit bedrag hebben we van te voren afgesproken met de zorgverlener. 85% van het
ZIN-tarief is genoeg omdat iemand die zorg levert via een pgb meestal lagere kosten heeft,
bijvoorbeeld voor huisvesting of administratie.
In de cao VVT 2019-2021 staat dat het hoogste loon voor hulp bij het huishouden € 13,92 bruto per
uur is. Voor een zzp’er moet daar 20% bij opgeteld worden, voor onder meer vakantiegeld en
vakantie-uren. Dan komen we uit op € 16,92 bruto per uur. Ons tarief ligt daar ruim boven.
Als u met uw pgb huishoudelijke hulp inkoopt bij iemand die geen professional is, krijgt deze persoon
60% van het ZIN-tarief. In 2021 is dat € 17,20 Het gaat hier om laaggeschoold werk. Het tarief ligt ruim
boven het minimumloon.
Voor ondersteuning die geen huishoudelijke hulp is krijgen uw vrienden of familieleden € 20,73 per
uur. Dit geld ook voor hulpverleners die niet de juist diploma’s hebben. Omdat het om
vriendendiensten gaat, is dit een realistisch tarief.

Er is bewust gekozen geen ‘harde’ vaststaande tarieven op te nemen. Het hanteren hiervan zou er
immers toe kunnen leiden dat weliswaar gehandeld wordt overeenkomstig de berekeningswijze en
tarieven van de verordening, maar dat de uitkomst een pgb-hoogte is waarmee de cliënt niet in staat
is de benodigde maatschappelijke ondersteuning van derden te betrekken. Om ‘schijnzekerheid’ te
voorkomen kiest de gemeente er in plaats daarvan voor om de raad hier de essentialia vast te laten
leggen en zo de pgb-verstrekkingsbevoegdheid van het college nader vorm te geven. Hoe het college
voornemens is uitvoering te geven aan deze bevoegdheid, hoe zij de beoordelings- en beleidsruimte
interpreteert en invult, dat zet het college uit het oogpunt van transparantie en duidelijkheid uiteen in
een beleidsregel.
Met het hanteren van de in de verordening neergelegde berekeningswijze wordt de hoogte van een
pgb in belangrijke mate bepaald door wat het de gemeente zou kosten als het de betreffende
maatwerkvoorziening in natura zou verstrekken (‘de kostprijs van de in de betreffende situatie
goedkoopst adequate maatwerkvoorziening in natura’). De tarieven die de gemeente hiervoor
overeen is gekomen met aanbieders – evenals de tariefdifferentiatie – kunnen opgenomen worden en
de beleidsregel, maar uitdrukkelijk als uitgangspunt. Niet als ‘harde’ vaststaande tarieven. Dat strookt
immers enerzijds niet met het karakter van de beleidsregel en anderzijds niet met het uitgangspunt
dat er telkens maatwerk geleverd moet worden. Als in een individueel geval aantoonbaar is dat
berekeningswijze van de verordening – met toepassing van deze tarieven – leidt tot een pgb-hoogte
waarmee de cliënt niet in staat is de benodigde maatschappelijke ondersteuning van derden te
betrekken, dan wordt er in dat geval van de tarieven afgeweken. Uiteraard nog steeds met de
kanttekening dat het college een pgb kan weigeren voor zover de kosten van het betrekken van de
maatschappelijke ondersteuning van derden hoger zijn dan de kosten van de maatwerkvoorziening in
natura.
Artikel 12.2.c.2 Tabel 1: Hwt tarief voor huishoudelijke ondersteuning door een niet-professional
(andere zorgorganisatie, ZZP'er of sociaal netwerk) is bijgesteld naar 60% van het gecontracteerde
tarief voor professionals. De kosten voor gecontracteerde aanbieders zijn hoger vanwege de hogere
kosten die ze kennen voor kantoor- en administratiekosten. Maar ook om kwaliteit, professionaliteit
en werkgelegenheid te garanderen.
Uit artikel 2.3.6, vierde lid, van de wet volgt dat bij verordening kan worden bepaald onder welke
voorwaarden betreffende het tarief, de persoon aan wie een persoonsgebonden budget wordt
verstrekt, de mogelijkheid heeft om diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere
maatregelen te betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk. De te stellen
voorwaarden kunnen niet echter zover gaan dat het inschakelen van informele hulp geheel wordt
uitgesloten. Hieraan is in het derde lid invulling gegeven.
Door het handteren van de vastgestelde tarieven van de gecontracteerde aanbieders is het
noodzakelijk deze jaarlijks bij te stellen. Redenen hiervoor zijn dat tarieven veranderen door
indexaties of het aangaan van nieuwe overeenkomsten.
Daarbij is van belang dat in de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstukken II 2013/14, 33 841,
nr. 34) de regering heeft aangegeven dat onder dit sociale netwerk ook mantelzorgers kunnen vallen.
Wel is de regering van mening dat de beloning van het sociale netwerk in elk geval beperkt moet
blijven tot die gevallen waarin het de gebruikelijke hulp overstijgt en dit aantoonbaar tot betere en

effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is. Overeenkomstig de bestaande Wmopraktijk wordt hierbij in ieder geval gedacht aan diensten (bijvoorbeeld zorg van mantelzorgers).
Informele hulp bij hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen is minder goed
denkbaar. Ingeval ook hiervoor een pgb wordt aangevraagd is voor gemeenten van belang dat slechts
een pgb wordt verstrekt indien naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de in te kopen
diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen veilig, doeltreffend en
cliëntgericht worden verstrekt (artikel 2.3.6, tweede lid, onder c, van de wet). Bij het beoordelen van
de kwaliteit als bedoeld in artikel 2.3.6, tweede lid, onder c, van de wet weegt het college mee of de
diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen in redelijkheid geschikt zijn voor
het doel waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt (artikel 2.3.6, derde lid, van de
wet).

Artikel I, onderdeel G, van het wijzigingsbesluit
Ten behoeve van een doorlopende nummering van de verordening worden hier enkele artikelen
vernummerd.
Artikel I, onderdeel H, van het wijzigingsbesluit
De wijziging van artikel 15a (oud) / 18 (nieuw) betreft enkel redactionele aanpassingen.
Artikel I, onderdeel J, van het wijzigingsbesluit
In artikel 18 (oud) / 21 (nieuw) zijn enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd.
In artikel 21 zijn de tarieven geïndexeerd volgens de vastgestelde methodiek, namelijk de
consumentenprijsindex van 2020.
Artikel I, onderdeel K, van het wijzigingsbesluit
In artikel 23 ziet de toevoeging van ‘verzoeken’ op de verzoeken om ondersteuning bij het
verhelderen van de ondersteuningsbehoefte (artikel 5) [en bij het opstellen van een
familiegroepsplan.
In artikel 25 geeft deze bepaling uitvoering aan artikel 2.1.3, derde lid, van de wet. De gemeenteraad
heeft nadere regels vastgesteld in de vorm van de verordening adviesraad gemeente Scherpenzeel
2020.
Artikel I, onderdeel M, van het wijzigingsbesluit
Artikel 27: Hoewel het systeem van de gemeentelijke maatwerkvoorzieningen voldoende waarborging
moet bieden, is hier uit zorgvuldigheid gekozen om toch de mogelijkheid op te nemen om ten gunste
van de cliënt van deze verordening af te kunnen wijken. Deze mogelijkheid bestaat alleen als
toepassing van deze regeling leidt tot een onaanvaardbare situatie.
De mogelijkheid is toegevoegd om het college te laten besluiten over een maatwerkoplossing vanuit
de Wmo die afwijkt van deze verordening indien deze niet voorziet.

