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Geacht college,

Ik stuur u hierbij namens het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek een voorstel om de huidige 
Verordening Wmo van uw gemeente aan te passen. Wilt u de aangepaste verordening Wmo met als 
ingangsdatum 1 januari 2019 voor besluitvorming doorgeleiden naar uw gemeenteraad.

Aanleiding wijziging verordening Wmo
De verwachting is dat bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en met ingang van 1 januari 2019 
de Wmo 2015 wijzigt door de invoering van het abonnementstarief. Dat betekent dat de eigen bijdrage 
voor de Wmo inkomens- en vermogensonafhankelijk is en vastgesteld wordt op maximaal € 17,50 per 
periode van vier weken. Deze AMvB is een tussenoplossing voor de definiteve invoering van de wet in 
2020.

Bevoegdheden
Het vaststellen van de verordening Wmo 2019 is een bevoegdheid van de raden. Het vaststellen van 
de uitvoeringsregels Wmo is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek.

Consequenties AMvB
In de bijlage staat meer informatie over de AmvB, de noodzakelijke wijzigingen voor de verordening 
Wmo en de finanaciële consequenties.

Kanttekening
De voorgenomen AmvB moet formeel nog vastgesteld worden. Gelet op de ingangsdatum van 
1 januari 2019 anticiperen wij met dit voorstel op de verwachte AmvB, zodat de uitvoering in het 
belang van de burgers tijdig is geregeld. Als de AMvB niet doorgaat, dan kan het voorstel tussentijds 
van de agenda gehaald worden.

Het besluit van uw raad over de Verordening Wmo 2019 zie ik graag schriftelijk tegemoet.

Vragen
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerkers van de ISD 
Bollenstreek. Dat zijn mevrouw Anh Hoang, bereikbaar via a.hoanq@isdbollenstreek.nl en telefonisch 
op (0252) 251 547 en mevrouw Daphne Schelling, bereikbaar via d.schellinq@isdbollenstreek.nl en 
telefonisch op (0252) 251 651.
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Onderwerp Abonnementstarief 2019 en verordening Wmo
Datum
Ter

5 oktober 2018 
vaststelling

Samenvatting
Bij AMvB wordt met ingang van 1 januari 2019 het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 gewijzigd waardoor 
de eigen bijdrage inkomens- en vermogensonafhankelijk is en vastgesteld is op maximaal € 17,50 per 
periode bijdrage. Deze maatregel geldt niet voor beschermd wonen; deze bijdrage blijft inkomens- en 
vermogensafhankelijk. De kosten van deze maatregel bedragen naar verwachting € 900.000, hiervan 
zal naar verwachting maximaal € 500.000 gecompenseerd worden. De te verwachten aanzuigende 
werking van deze maatregel zal betekenen dat het noodzakelijk is “streng aan de poort te zijn".

De aanlevering aan het CAK en de oplegging en inning door het CAK wijzigt in 2019 niet.
De maatregel heeft tot gevolg dat de Verordening, het Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregels 
wijzigen.

De AMvB treeft in werking op 1 januari 2019 (voor de Wlz) voor de Wmo, behalve voor beschermd 
wonen, is de inwerkingtreding 31 december 2019 omdat dat de ingangsdatum is van de eerste 
bijdrageperiode van de reeks van 13 bijdrageperioden van het jaar2019.

Gevraagd besluit
U wordt gevraagd:

■ Kennis te nemen van de gewijzigde Verordening en deze door te geleiden aan de gemeenten 
ter vaststelling in de Raad.

o Kanttekening: Op dit moment is er nog geen vastgestelde AMvB, de planning is dus 
krap en zeker is het nog niet. Toch deze notitie omdat, mocht 1 januari 2019, toch 
doorgang vinden wij nu al moeten anticiperen door wijzigingen in de Verordening in 
routing te brengen. Het kan altijd nog van de agenda gehaald worden.

■ Het Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregels vast te stellen.

1. Inleiding
In het regeerakkoord 2017-2021 is een pakket maatregelen aangekondigd om de stapeling van eigen 
betalingen in de zorg en ondersteuning te verminderen.
Een van de maatregelen is het aanpassen van de eigen bijdrage regeling Wmo 2015.
Bij AMvB wordt met ingang van 1 januari 2019 het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 gewijzigd en wordt 
geregeld;

■ een vaste maximale bijdrage per bijdrage periode (abonnementstarief) voor 
maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten, niet zijnde beschermd wonen en 
opvang.

■ halvering van de vermogensinkomensbijtelling (VIB) voor de eigen bijdragen Wmo 2015 (van 
8% naar 4% van het vermogen)

■ verkorten van de termijn waarover het CAK met terugwerkende kracht een eigen bijdrage mag 
opleggen van drie jaar naar één jaar.

VNG heeft namens gemeenten principiële bezwaren geuit. Deze bezwaren zijn:
■ het is in strijd met de uitgangspunten van de Wmo 2015 en daardoor een voorbeeld van niet 

consequente wetgeving.
■ het doorkruist de bevoegdheden en opgaven van gemeenten in het kader van de 

gedecentraliseerde Wmo.



■ het Besluit neemt een voorschot op de wetswijziging waardoor de besluitvorming over de 
ingrijpende wetswijziging niet de aandacht zal krijgen die het verdient.

■ het Besluit vergroot het probleem van de ‘zorgval’.

Ondanks het protest vanuit gemeenten is toch besloten het abonnementstarief als wijziging middels 
AMvB in te dienen.

2. Procedure
Het Besluit verlaging bijdrage Wlz-zorg en maatschappelijke ondersteuning (Kamerstukken II 2017/18, 
34 104, nr. 225), waarmee het maximale tarief van € 17,50 bewerkstelligd zal worden is eerder 
voorgehangen bij de Tweede en Eerste Kamer en ligt op dit moment nog ter advisering bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State.
Kort daarop volgt het nader rapport van de minister, daarna volgt vaststelling van het Besluit (TK), de 
planning is dat dit in oktober is.

Op dit moment is er nog geen vastgestelde AMvB, de planning is dus krap en zeker is het nog niet. 
Toch deze notitie omdat, mocht 1 januari 2019, toch doorgang vinden wij nu al moeten anticiperen 
door wijzigingen in de Verordening in routing te brengen. Het kan altijd nog van de agenda gehaald 
worden.

3. Abonnementstarief maatwerkvoorzieningen
Er is besloten tot het invoeren van het abonnementstarief omdat een zeer groot deel van mensen die 
Wmo ondersteuning ontvangen, het eigen risico op grond van de Zvw vol maakt. Het 
abonnementstarief zou deze stapeling tegen gaan. Het abonnementstarief bedraagt € 17,50 per 
bijdrageperiode (vier weken).

Voor de invoering van het abonnementstarief is een wetswijziging nodig, daarom kan de maatregel 
pas in 2020 volledig ingevoerd worden. In 2019 wordt gewerkt met een tussenvorm als eerste stap 
naar invoering van het toekomstige abonnementstarief. Hiertoe wordt het Uitvoeringsbesluit Wmo 
2015 gewijzigd, deze wijziging geldt tot de wetswijziging.

Met de invoering van het abonnementstarief is de eigen bijdragen onafhankeiijk van inkomen 
en vermogen.

4. A Uitzondering abonnementstarief

1. Voor beschermd wonen en opvang (vallen in deze tussenvorm niet onder het 
abonnementstarief), blijft de bijdragesystematiek ongewijzigd. Zij blijven een 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen, dus op grond van inkomen en vermogen (!).

2. Met ingang van 2017 betaalden gehuwden (eenverdiener huishoudens waarbij één van de 
partners chronisch ziek is) met een inkomen tot € 35.175 geen eigen bijdrage. Deze 
maatregel wordt gecontinueerd en verbreed. Vanaf 2019 geldt dat aiie nietAOW- 
gerechtigde meerpersoonshuishoudens geen eigen bijdrage meer betaien.

B. Aanpassingen abonnementstarief

3. De mogelijkheid blijft bestaan om bij verordening te regelen dat voor bepaalde categorieën 
klanten de maximale periodebijdrage op nul wordt vastgesteld (minimabeleid)

4. De mogelijkheid om voor bepaalde maatwerkvoorzieningen geen periodebijdrage te vragen 
blijft eveneens bestaan.

5. Ook kan de eigen bijdrage voor alle klanten in gelijke mate worden verlaagd of op € 0 worden 
gezet. De keuze om te bepalen vanaf welk inkomen het inkomen en vermogen mee telt voor 
de berekening van de eigen bijdrage en welk % van het vermogen vervalt (oud parameter B 
en C).

Binnen de ISD Bollenstreek wordt het minimabeleid binnen de eigen bijdrage regeling (3) niet 
toegepast. Ook zijn er, anders dan de rolstoel en financiële tegemoetkomingen, geen voorzieningen



uitgezonderd van de eigen bijdrage (4). De ISD Bollenstreek heeft er voor gekozen de eigen bijdrage 
ten volle uit te voeren derhalve wordt hier verder niet op ingegaan. Gemeente Noordwijk en Teylingen 
hebben wel bepaalde keuzes gemaakt ten aanzien vanaf welk inkomen of welk % vermogen mee telt 
voor de berekening van de eigen bijdrage (5).Wat het abonnementstarief betekent voor die keuze 
komt terug onder paragraaf 5.

5. Wat betekent dit voor de ISD

Het Besluit heeft tot gevolg dat;
■ artikel 8a (artikel 7 gemeente Noordwijk) “Bijdrage in de kosten maatwerkvoorziening” van de 

Verordening Maatschappelijke ondersteuning
■ hoofdstuk 6 van de Uitvoeringsregels 

aangepast moeten worden
en

■ bijlage 2 Uitvoeringsbesluit 
vervalt

De feitelijke uitwerking is opgenomen in bijlage I, hieronder een korte weergave van de wijzigingen.

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning
Het eerste lid van artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is zo gewijzigd dat de 
oorspronkelijke bedragen per periodebijdrage zijn vervallen en vervangen door de maximale 
periodebijdrage van € 17,50. Deze wijziging leidt ertoe dat van artikel 8a (artikel 7 Noordwijk) van de 
Verordening het tweede lid is aangepast en het derde lid is vervallen. Het derde lid geeft de keuze van 
Teylingen en Noordwijk weer om de parameters aan te passen waarmee tot op heden de eigen 
bijdrage werd berekend.

Uitvoeringsregels Maatschappelijke Ondersteuning
In de Uitvoeringsregels Maatschappelijke Ondersteuning is herschreven:

■ 6.4 Hoogte eigen bijdrage
■ 6.5 Anticumulatie
■ 6.7 Inkomensbegrip bij eigen bijdrage, vervalt

Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke Ondersteuning
In bijlage 2 van het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke Ondersteuning is een overzicht opgenomen 
van de omvang van de eigen bijdrage, deze bijlage vervalt want het abonnementstarief is voor 
iedereen gelijk ongeacht inkomen en vermogen.

5.2
Werkwijze CAK
In 2019 verandert er niets in de gegevensaanlevering richting het CAK. Wij en/of aanbieders leveren 
dezelfde informatie over de omvang en kostprijs van de ondersteuning aan bij het CAK maar deze 
gegevens leiden tot een maximale eigen bijdrage van € 17,50, tenzij de kostprijs van de Wmo- 
voorziening lager is dan € 17,50 per periodebijdrage.
De aanpassing van de parameter van 8% naar 4% vermogensinkomensbijtelling heeft geen gevolgen 
voor de uitvoering.

In het regeerakkoord is opgenomen dat de verantwoordelijkheid voor de inning van de eigen bijdrage 
kan worden geïntegreerd in het gemeentelijke domein. Er komt een onderzoek over hoe de uitvoering 
van de eigen bijdrage vanaf 2020 vorm gegeven kan worden.

AMvB Stapelfacturen
Met ingang van 1 januari 2019 is de AMvB stapelfacturen van kracht. Deze AMvB regelt dat 
gemeenten voor alle Wmo-voorzieningen, met uitzondering van beschermd wonen, de gegevens 
binnen 28 dagen aan het CAK aanleveren. Deze maatregel hangt samen met het verkorten van de 
termijn waarover het CAK met terugwerkende kracht een eigen bijdrage op mag leggen van drie jaar 
naar één jaar.



6. Communicatie 
Communicatie naar Wmo ciiënten
Er is afgesproken dat het CAK naar de bestaande Wmo cliënten zal communiceren over de 
veranderde uitvoering met betrekking tot in de eigen bijdragen voor het jaar 2019. Wij zullen onze 
nieuwe Wmo klanten zelf moeten informeren, hiervoor zullen ook de informatiefolders worden 
aangepast.

De AMvB treeft in werking op 1 januari 2019 (voor de Wlz) voor de Wmo, behalve voor beschermd 
wonen, is de inwerkingtreding 31 december 2019 omdat dat de ingangsdatum is van de eerste 
bijdrageperiode van de reeks van 13 bijdrageperioden van het jaar 2019.

7. Overige zaken betreffende het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
Halvering vermogensinkomensbijtelling
De halvering van de vermogensinkomensbijtelling van 8% naar 4% pakt financieel gunstiger uit voor 
bestaande en nieuwe klanten in beschermd wonen (zorg in natura) en maatschappelijke opvang. 
Maar de zorgval bij de overgang van Wmo naar Wlz is daarmee niet verminderd. Het 
abonnementstarief is niet van toepassing op de Wlz. Klanten zullen vanwege financiële redenen in de 
Wmo willen blijven en geen Wlz indicatie aan willen vragen. Om de aanzuigende werking tegen te 
gaan is het noodzakelijk “streng aan de poort te zijn".

Verkorten overgangstermijn lage eigen bijdrage
Het verkorten van de overgangstermijn van de lage eigen bijdrage voor Wlz zorg en beschermd 
wonen (zodat klanten de hoge eigen bijdrage na vier maanden gaan betalen in plaats van na zes 
maanden) heeft geen gevolgen voor onze uitvoering.

Verkorten termijn terugwerkende kracht
Het verkorten van de termijn waarover het CAK voor beschermd wonen intramuraal met 
terugwerkende kracht een eigen bijdrage op mag leggen van drie jaar naar één jaar heeft geen 
gevolgen voor onze uitvoering.

Uitzondering eenmalige uitkering vermogen
Eenmalige uitkeringen van vermogen in verband met materiele letselschadevergoedingen bij een 
ongeval, met verlies aan arbeidsvermogen als gevolg, is uitgezonderd van de 
vermogensinkomensbijtelling. Deze maatregel heeft geen gevolgen voor onze uitvoering.

8. Wijziging van de Wmo met ingang van 1 Januari 2020
De wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zijn geldig tot de wetswijziging, 1 januari 2020.
De wetswijziging ziet globaal op de volgende wijzingen;

■ Verdere aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met het oog op data minimalisatie.
■ Algemene voorzieningen worden deels onder het abonnementstarief gebracht.
■ Het collectief vervoer wordt uitgezonderd van het abonnementstarief.
■ Er wordt een artikel opgenomen in de wet dat het mogelijk maakt dat het Rijk door middel van 

een AMvB maatregelen kan nemen wanneer zich ongewenste effecten voordoen die zich 
onvoldoende met de huidige wettelijke kaders en gemeentelijk beleid en uitvoering laten 
beïnvloeden.

Omdat de inhoud van de wetswijziging nog niet definitief is wordt hier verder niet op ingegaan.

Financiële gevolgen 

Landelijk
Het Rijk compenseert gemeenten alleen voor de kosten van het verlies aan eigen bijdragen en stort 
een bedrag van € 143 miljoen oplopend tot € 145 miljoen per jaar structureel in het gemeentefonds.
In het Interbestuurlijk Programma is afgesproken dat gemeenten de kosten van de aanzuigende 
werking dekken uit het accres. CPB heeft een berekening gemaakt van de kosten en die zijn geraamd 
op € 190 miljoen totaal. Als dit klopt dan is het bedrag dat gemeenten zelf moeten bijleggen uit het



accres teruggebracht tot € 45 miljoen per jaar. Het is uiteindelijk afwachten hoe groot de aanzuigende 
werking inderdaad zal zijn. VNG zelf, kwam op een andere, hogere, berekening.

Om inzicht te krijgen in de omvang van de aanzuigende werking, komt er in samenspraak met VWS 
en VNG een monitor. Deze monitor zal in ieder geval betrekking hebben op 2019.

ISD
Hoe hoog uiteindelijk de inkomsten zijn die gemeenten ontvangen uit de eigen bijdrage is uiteindelijk 
afhankelijk van inkomen en vermogen van de klanten en de inningsgraad. De Bollenstreek kent veelal 
mensen met een inkomen boven 120% minimumloon en met vermogen. Daarnaast is de inningsgraad 
hoog. De maatregel kost de ISD Bollenstreek gemeenten naar verwachting € 900.000 per jaar. Vanuit 
het Gemeentefonds zal naar verwachting maximaal 500.000 worden gecompenseerd. Dit kan dus ook 
minder zijn. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat de uitgaven stijgen door de aanzuigende 
werking van de maatregel. VWS is van mening dat aan de poort gemeenten voldoende mogelijkheden 
hebben de aanzuigende werking te beperken. De vraag is of dit inderdaad zo is, ook gelet op de wijze 
waarop de rechtsspraak naar de Wmo kijkt, eigen kracht waarbij financiële mogelijkheden geen 
afwijzingsgrond zijn en de compensatieplicht.

Gemeente 2018
eb inkomens en 
vermogensafhankelijk

2019
eb onafhankelijk van
inkomen/vermogen
(abonnementstarief)

Te verwachten Te verwachten Minder aan inkomsten
inkomsten uit eb inkomsten uit eb uit eigen bijdrage

Hilleqom €276.415 €116.681 €- 159.734
Lisse € 300.503 €119.802 €- 180.701
Teylinqen €296.916 €152.198 €-144.718
Noordwijkerhout €209.333 € 74.243 €- 135.090
Noordwijk € 308.884 €130.548 €- 178.336

totaal € 1.392.051 €476.791 €-915.260

9. Gevraagd Besluit

U wordt gevraagd:
■ Kennis te nemen van de gewijzigde Verordening en deze door te geleiden aan de gemeenten 

ter vaststelling in de Raad
■ Het Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregels vast te stellen.
■ Kennis te nemen van de financiële gevolgen van de maatregel.



Bijlage I

Verordening vast te stellen door Raad

HLT, Noordwijkerhout (opmerking mbt Noordwijkerhout, met ingang van 1-1-2019 zijn de 
verordeningen Noordwijk en Noordwijkerhout geharmoniseerd)

Huidige Artikel 8a Maatwerkvoorziening

1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten 
verschuldigd voor een maatwerkvoorziening dan 
wel pgb, zolang de cliënt van dë 
maatwerkvoorziëning gëbruik maakt of 
gedurende de periode waarvoor het pgb wordt 
verstrekt, en afhankelijk van het inkomen en 
vermogen (artikel 3.1. eerste lid en artikel 1.2. 
en 3.4. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015)

2. De bijdrage, dan wel het totaal van de 
bijdragen, is gelijk aan de kostprijs, tenzij 
overeenkomstig hoofdstuk 3 van het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 een lagere 
bijdrage is verschuldigd.

3. Voor inwoners van de gemeente Teylingen 
geldt dat voor alle categorieën personen, 
genoemd in artikel 3.8, eerste lid, van het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 de genoemde 
inkomensgrenzen worden verhoogd van 120% 
naar 150% van het sociaal minimum.

4. De kostprijs van een:
a. maatwerkvoorziening wordt bepaald door een 
aanbesteding, na consultatie in de markt of na 
overleg met de aanbieder
b. pgb is gelijk aan de hoogte van het pgb

5. Voor de kosten voor het gebruik van het 
collectief vervoer is de cliënt een bijdrage 
verschuldigd ter hoogte van:

De ritbijdragen voor het gebruik van het cvv voor
personen jonger dan 65
bedraagt € 1,00 per zone + 1 opstapzone3
De ritbijdragen voor het gebruik van het cvv voor
personen ouder dan 65
bedraagt € 0,70 per zone + 1 opstapzone

6. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, 
zevende lid, van de wet, kunnen de bijdragen 
voor een maatwerkvoorziening of pgb door de 
betreffende instelling vastgesteld en geïnd

Nieuw Artikel 8 Maatwerkvoorziening

1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten 
verschuldigd voor een maatwerkvoorziening, 
zolang de cliënt van dë maatwerkvoorziening 
gebruik maakt of gedurende de periode 
waarvoor het pgb wordt verstrekt, en afhankelijk 
van het inkomen en vermogen van de cliënt en 
zijn echtgenoot (opm: tekst modelver VNG 
hierover heb ik gemaild met VNG want dit 
geeft verwarring tenzij toegevoegd wordt dat 
dit geldt voor BW)

2. In afwijking van het eerste lid kan het 
Dagelijks Bestuur bij nadere regels vaststellen 
voor welke maatwerkvoorziening geen eigen 
bijdrage verschuldigd is.

3. De bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, 
van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dan wel 
het totaal van de bijdragen, is gelijk aan de 
kostprijs, tot aan ten hoogste € 17,50 per 
bijdrageperiode voor de cliënt of dë gehuwde 
cliënten tezamen, tenzij overeenkomstig 
hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 
2015 geen of een lagere bijdrage is 
verschuldigd.

4. De kostprijs van een:
a. maatwerkvoorziening wordt bepaald door 
een aanbesteding, na consultatie in de markt 
of na overleg met de aanbieder;
b. pgb is gelijk aan de hoogte van het pgb.

5. Voor de kosten voor het gebruik van het 
collectief vervoer is de cliënt ëën bijdrage 
verschuldigd ter hoogte van:

De ritbijdragen voor het gebruik van het cw voor
personen jonger dan 65
bedraagt € 1,00 per zone + 1 opstapzone
De ritbijdragen voor het gebruik van het cw voor
personen ouder dan 65
bedraagt € 0,70 per zone + 1 opstapzone
HR is nog bezig met vaststelling van tarief.
Als de wijziging op tijd is kan dit worden
meegenomen anders dit tarief gewoon laten
staan want dan volstaat lid 9.

6. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, 
zevende lid, van de wet, worden de bijdragen 
voor een maatwerkvoorziening of pgb door de 
betreffende instantie vastgesteld en geïnd.



7. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening of 
pgb ten behoeve van een woningaanpassing 
voor een minderjarige cliënt is verschuldigd , 
door de onderhoudsplichtige ouders, daaronder 
begrepen degene tegen wie een op artikel 394 
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond 
verzoek is toegewezen, en degene die anders 
dan als ouder samen met de ouder het gezag 
uitoefent over een cliënt.

8. De in het vijfde lid genoemde bedragen zijn 
uitgedrukt in het prijspeil van 2018 en worden 
ieder opvolgend kalenderjaar gewijzigd aan de 
hand van ontwikkelingen van de daarvoor 
geldende index.

9. Als toepassing is gegeven aan het vorige lid, 
draagt het Dagelijks bestuur zorg voor de 
kenbaarheid van de laatstelijk in de plaatst 
gestelde bedragen.

7. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening of 
pgb ten behoeve van een woningaanpassing 
voor een minderjarige cliënt is verschuldigd door 
de onderhoudsplichtige ouders, daaronder 
begrepen degene tegen wie een op artikel 394 
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond 
verzoek is toegewezen, en degene die anders 
dan als ouder samen met de ouder het gezag 
uitoefent over een cliënt.

8. De in het vijfde lid genoemde bedragen zijn 
uitgedrukt in het prijspeil van 2018 en worden 
ieder opvolgend kalenderjaar gewijzigd aan de 
hand van ontwikkelingen van de daarvoor 
geldende index.

9. Als toepassing is gegeven aan het vorige lid, 
draagt het Dagelijks bestuur zorg voor de 
kenbaarheid van de laatstelijk in de plaatst 
gestelde bedragen.

Noordwijk

Huidig Artikei 7 Maatwerkvoorziening

1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten 
verschuldigd voor een maatwerkvoorziening dan 
wel pgb, zolang de cliënt van de 
maatwerkvoorziening gebruik maakt of 
gedurende de periode waarvoor het pgb wordt 
verstrekt, en afhankelijk van het inkomen en 
vermogen (artikel 3.1. eerste lid en artikel 1.2. 
en 3.4. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015)

2. De bijdrage, dan wel het totaal van de 
bijdragen, is gelijk aan de kostprijs, tenzij 
overeenkomstig hoofdstuk 3 van het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 een lagere 
bijdrage is verschuldigd.

3. Voor inwoners van de gemeente Noordwijk 
geldt dat voor alle categorieën personen, 
genoemd in artikel 3.8, eerste lid, van het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dat de 
inkomensgrenzen waarbij huishoudens een 
inkomensafhankelijke bijdrage moet betalen met 
13% worden verhoogd.

4. De kostprijs van een:
a. maatwerkvoorziening wordt bepaald door een 
aanbesteding, na consultatie in de markt of na 
overleg met de aanbieder
b. pgb is gelijk aan de hoogte van het pgb

Nieuw Artikel 8 Maatwerkvoorziening

1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten 
verschuldigd voor een maatwerkvoorziening, 
zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening 
gebruik maakt of gedurende de periode 
waarvoor het pgb wordt verstrekt, en afhankelijk 
van het inkomen en vermogen van de cliënt en 
zijn echtgenoot (opm: tekst Modelver VNG; 
hierover heb ik gemaild met VNG want dit 
geeft verwarring tenzij toegevoegd wordt dat 
dit geldt voor BW)

2. In afwijking van het eerste lid kan het 
Dagelijks Bestuur bij nadere regels vaststellen 
voor welke maatwerkvoorziening geen eigen 
bijdrage verschuldigd is.

3. De bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, 
van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dan wel 
het totaal van de bijdragen, is gelijk aan de 
kostprijs, tot aan ten hoogste € 17,50 per 
bijdrageperiode voor de cliënt of de gehuwde 
cliënten tezamen, tenzij overeenkomstig 
hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 
2015 geen of een lagere bijdrage is 
verschuldigd.

4. De kostprijs van een:
a. maatwerkvoorziening wordt bepaald door 
een aanbesteding, na consultatie in de markt 
of na overleg met de aanbieder;
b. pgb is gelijk aan de hoogte van het pgb.



5. Voor de kosten voor het gebruik van het 
collectief vervoer is de cliënt een bijdrage 
verschuldigd ter hoogte van;

De ritbijd ragen voor het gebruik van het cw voor
personen jonger dan 65
bedraagt € 1,00 per zone + 1 opstapzoneS
De ritbijdragen voor het gebruik van het cvv voor
personen ouder dan 65
bedraagt € 0,70 per zone + 1 opstapzone

6. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, 
zevende lid, van de wet, kunnen de bijdragen 
voor een maatwerkvoorziening of pgb door de 
betreffende instelling vastgesteld en geïnd

7. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening of 
pgb ten behoeve van een woningaanpassing 
voor een minderjarige cliënt is verschuldigd , 
door de onderhoudsplichtige ouders, daaronder 
begrepen degene tegen wie een op artikel 394 
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond 
verzoek is toegewezen, en degene die anders 
dan als ouder samen met de ouder het gezag 
uitoefent over een cliënt.

8. De in het vijfde lid genoemde bedragen zijn 
uitgedrukt in het prijspeil van 2018 en worden 
ieder opvolgend kalenderjaar gewijzigd aan de 
hand van ontwikkelingen van de daarvoor 
geldende index.

9. Als toepassing is gegeven aan het vorige lid, 
draagt het Dagelijks bestuur zorg voor de 
kenbaarheid van de laatstelijk in de plaatst 
gestelde bedragen.

5. Voor de kosten voor het gebruik van het 
collectief vervoer is de cliënt een bijdrage 
verschuldigd ter hoogte van:

De ritbijdragen voor het gebruik van het cvv voor
personen jonger dan 65
bedraagt € 1,00 per zone + 1 opstapzoneS
De ritbijdragen voor het gebruik van het cw voor
personen ouder dan 65
bedraagt € 0,70 per zone + 1 opstapzone
HR is nog bezig met vaststelling van tarief.
Als de wijziging op tijd is kan dit worden
meegenomen anders dit tarief gewoon laten
staan want dan volstaat lid 9.

6. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, 
zevende lid, van de wet, worden de bijdragen 
voor een maatwerkvoorziening of pgb door de 
betreffende instantie vastgesteld en geïnd.

7. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening of 
pgb ten behoeve van een woningaanpassing 
voor een minderjarige cliënt is verschuldigd door 
de onderhoudsplichtige ouders, daaronder 
begrepen degene tegen wie een op artikel 394 
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond 
verzoek is toegewezen, en degene die anders 
dan als ouder samen met de ouder het gezag 
uitoefent over een cliënt.

8. De in het vijfde lid genoemde bedragen zijn 
uitgedrukt in het prijspeil van 2018 en worden 
ieder opvolgend kalenderjaar gewijzigd aan de 
hand van ontwikkelingen van de daarvoor 
geldende index.

9. Als toepassing is gegeven aan het vorige lid, 
draagt het Dagelijks bestuur zorg voor de 
kenbaarheid van de laatstelijk in de plaatst 
gestelde bedragen.

Bijlage 2 Uitvoeringsbesluit vervalt, vaststelling door DB 

Uitvoeringsregels vaststelling door DB 

6.4 Hoogte eigen bijdrage
De gemeente is vrij beperkt in het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage en de criteria tot 
het heffen ervan. De gemeente moet zich daarbij houden aan de grenzen die door het Rijk zijn 
gesteld. Binnen deze grenzen heeft de gemeente de beleidsvrijheid.
De kaders die door het Rijk zijn vastgesteld zijn vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur 
(AMvB) waar artikel 2.1.4 lid 4 Wmo 2015 naar verwijst. Deze AMvB betreft het Uitvoeringsbesluit 
Wmo 2015

De ISD Bollenstreek heeft zich geconformeerd aan de maximale bedragen van artikel 3.1 kd-4 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015^ en maakt dus géén gebruik van de wiizigingsmoQeliikheden die het 2*



lid biedt. De rekenformule van artikel 3.1 lid 1 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 vormt dus het 
concrete beleid van de ISD Bollenstreek en is van toepassing op alle doelgroepepb

6.5 Anticumulatie
Anticumulatie betekent hier dat er één maximum bedrag verschuldigd is voor zowel de eigen 
bijdrage op grond van de Wmo (waaronder opvang, beschermd wonen), als de eigen bijdrage op 
grond van de Wlz en Jeugdwet. Dat maximum is geregeld tn artikel 3.1 lid 1 Uitvoeringsbesluit Wmo 
2015. De wetgever heeft tevens bepaald dat de eigen bijdrage in het kader van de Wmo in rangorde 
voorgaan op de eigen bijdrage op grond van de Wlz opvang, bescherfwl wonen en Jeugdwet.

Geen eigen bijdrage is verschuldigd:
•—De klant of zijn echtgenoot die al een bijdrage In de kosten op grond van artikel A van 

het Bij4fa§ebesluit zorg verschuldigd is (verblijf in instelling)
•—Indien een instelling voor algemeen maatschappelijk werk, de Raad voor de

Kinderbescherming of het AMHK van mening is dat het opleggen van een eigen bijdrage tot 
mishandeling, verwaarlozing of ernstige schade voor de opvoeding en ontwikkeling van een 
minderjarige kan leiden. Hierbij moet worden gedacht aan een situatie waarbij de ouder door 
het betalen van de bijdrage in de kosten over onvoldoende financiële middelen beschikt om 
de minderjarige te voorzien in zijn primaire levensbehoeften, zoals voldoende eten. Onder 
'ouder' wordt verstaan: gezaghebbende ouder, adoptiefouder, stiefouder of een ander die een 
jeugdige als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder. Zie ook 
artikel 1.1 van de Jeugdwet. Het oordeel tot het verlenen van vrijstelling voor de bijdrage in de 
kosten voor een maatwerkvoorziening ligt bij het Dagelijks Bestuuf:

Voor beschermd wonen of verblijf in een opvang geldt niet artikel 3.1 lid l-üitvoeringsbesluit Wmo 
2015. Voor opvang en beschermd wonen, geldt dat de klant altijd het in de WWB bepaalde zak- en 
kleedgeld tot zijn beschikking moet houden.

De centrum gemeente Leiden is verantwoordelijk voor het doorgeven aan het CAK. De inkomsten uit 
de eigen bijdrage gaat ook naar de centrum gemeente Leiden-.

De verwijderde tekst staat ook in het Uitvoeringsbesiuit, is dubbelop.

6.6 Over welke termijn wordt de eigen bijdrage vastgesteld?
De eigen bijdrage loopt door totdat de kostprijs van de voorziening is afbetaald, de duur van het 
persoonsgebonden budget of in het geval het gaat om hulp bij het huishouden, begeleiding of 
bruikleenvoorziening zolang als de voorziening wordt gebruikt.

Beperkingen:
■ de termijn is ook gekoppeld aan de verstrekking van de voorziening. Als er geen gebruik meer 

wordt gemaakt van de voorziening, mag er geen eigen bijdrage meer worden geheven. Indien 
bij een eenmalige verstrekking, zoals bij het verstrekken van een scootmobiel, na twee jaar 
geen gebruik meer gemaakt kan worden van de voorziening, mag in het derde jaar geen 
eigen bijdrage worden geheven.

■ de eigen bijdrage mag niet hoger ziin dan de kostprijs van de voorziening.
■ in artikel 2.1.4 lid 4 en-5sub e -Wmo 2015 iuncto artikel 9 Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke 

ondersteuning is bepaald wanneer er geen eigen bijdrage is verschuldigd.

Volledigheidshalve: bij verstrekking van een nieuwe individuele voorziening vangt ook een nieuwe 
periode aan. De oude voorziening wordt vervangen en het maakt niet uit of die in eigendom is 
verstrekt, want als er een vervangende voorziening wordt verstrekt, wordt geen ondersteuning meer 
geboden via die oude voorziening, ook al is die in eigendom verstrekt.

Artikel 3.A Uitvoeringsbesluit 2015 bepaalt op grond van welk inkomen de maximaal op te leggefl 
eigen bijdrage berekend wordt. Het gaat om het verzamelinkomen volgens de Wet Inkomstenbelasting 
2001 als er in het peiljaar een aanslag inkomstenbelasting is of wordt vastgesteld. In de overige 
gevallen het belastbare loon, bedoeld in de Wet op de loonbelasting. Er is geen vermogenstoet&r 
maar eventuele inkomens uit vermogen in box 3 worden wel in aanmerking genomen. Niet het actuele



inkomen, -maar het inkomen over het peiljaar is hierbij bepalend. Dit peiljaar is het 2e kalenderjaar 
voorafgaand aan het jaar waarin aan een persoon maatschappelijke ondersteuning-is verleend. Dit 
betekent ooncreet dat bij de vaststelling van de eigen bijdrage in jaar t wordt uitgegaan van de 
inkomensgegevens uit jaar t minus 2 jaar. Deze handelwijze geldt ook indien het actueel inkomen 
hoger is dan het inkomen in het peiljaar. Indien redelijkerwijs te verwachten is dat het actuele inkomen 
aanzienlijk lager is, dan kan op verzoek van de aanvrager een voorlopige vaststelling van het inkomen 
plaatsvinden.

Hetgeen in regel 6.7 is opgenomen is een herhaling van de bepaling in het landelijke 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, voegt feitelijk niets toe.


