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ALGEMENE BEPALINGEN
Het Dagelijks Bestuur, gelet op artikel 28 lid 2 van de Verordening en Artikel 4:81 Algemene wet
bestuursrecht, overwegende dat naast de Verordening Wmo individuele voorzieningen ISD
Bollenstreek 2013 ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2013
(hierna: het Besluit) moet zijn.
Dit Besluit is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen
gewijzigd kunnen worden. Het Besluit wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Opname in de
Verordening betekent dat de Verordening jaarlijks vanwege trendmatige verhogingen door de Raad
moet worden vastgesteld. Door de bedragen op te nemen in het Besluit wordt dit traject voorkomen.
Artikel 1.
Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a.
Wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning;
b.
Verordening: de Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2013;
c.
Beleidsboek: het Beleidsboek maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek;
d.
Gehuwde personen: de gehuwde personen of daarmee gelijkgestelde in de zin van artikel 1 lid
2 en 3 van de Wet.
e.
Ongehuwd persoon: de alleenstaande of daarmee gelijkgestelde in de zin van artikel 1 lid 2 en
3 van de Wet;
f.
Pleegouder: degene die in het kader van jeugdzorg een jeugdige die niet zijn kind of stiefkind
is, als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt en hiervoor een pleegzorgvergoeding
ontvangt;
g.
Peiljaar: het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin de maatschappelijke
ondersteuning, het persoonsgebonden budget of de financiële tegemoetkoming daarvoor, is
verleend.
Artikel 2.
Omvang van eigen bijdrage en eigen aandeel
lid 1
De bedragen en het percentage (zie bijlage 1) die gelden voor een eigen bijdrage of eigen aandeel
zijn gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in het Besluit maatschappelijke ondersteuning, Stb.2006
nr. 450, artikel 4.1, lid 1, zoals jaarlijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.
lid 2
De eigen bijdrage en het eigen aandeel is nooit hoger dan de kosten van de toegekende voorziening.
Bij verstrekking van een depotvoorziening wordt de kostprijs bepaald door de nieuwprijs van de
voorziening inclusief de kosten van aanpassing en accessoires en een lineaire afschrjiving van 5 jaar.
lid 3
Op de met toepassing van het eerste lid vastgestelde bijdrage wordt een korting van 33% toegepast.
Lid 4
Het eigen aandeel, zoals bedoeld in dit Besluit en in artikel 21 van de Verordening wordt gelijk aan de
werking van artikel 16 van de Wet met betrekking tot de eigen bijdrage, vastgesteld en geïnd door de
door de minister in deze aangewezen rechtspersoon.
Artikel 3.
Geen eigen bijdrage of eigen aandeel
Geen eigen bijdrage of eigen aandeel is verschuldigd voor:
a) een algemene voorziening, waaronder mede bedoelt het collectief vraagafhankelijk vervoer.
Voor het collectief vraagafhankelijk vervoer geldt een bijdrage op basis van het
openbaarvervoertarief.
b) een (forfaitaire) financiële tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten of voor het
vrijmaken van een aangepaste woning zoals bedoeld in artikel 10 van dit Besluit.
c) een (forfaitaire) financiële tegemoetkoming in het bezoekbaar / logeerbaar maken van de
woning zoals bedoeld in artikel 13 van dit Besluit
d) een (forfaitaire) financiële tegemoetkoming in het gebruik van een (eigen) auto, gebruik taxi,
gebruik van rolstoeltaxi en het gebruik van een bruikleenauto zoals bedoeld in artikel 18 van
dit Besluit.
e) een rolstoel waaronder mede bedoelt de forfaitaire vergoeding in de kosten van een
sportrolstoel.
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f) voorzieningen voor personen jonger dan 18 jaar
g) de kosten voor verzekering, onderhoud, keuring en reparaties van voorzieningen
h) er wordt geen eigen bijdrage/eigen aandeel opgelegd als de persoon aan wie
maatschappelijke ondersteuning is verleend of zijn echtgenoot een bijdrage ingevolge de
artikel 4 of 14 van het bijdragebesluit zorg verschuldigd is, behoudens de situatie genoemd in
1
artikel 4.1 lid 6,7 en 8 van het Rijksbesluit maatschappelijke ondersteuning .
i) voorzieningen geplaatst in algemene ruimten.

Artikel 4.
Duur opleggen eigen bijdrage en eigen aandeel
De duur van de oplegging van de eigen bijdrage is als volgt:
a) indien de voorziening bestaat uit hulp bij het huishouden wordt gedurende de looptijd van de
voorziening per vier weken een eigen bijdrage in rekening gebracht. De eigen bijdrage per
periode van vier weken is gemaximeerd tot de kosten die het dagelijks bestuur van de ISD
Bollenstreek in die periode maakt.
b) indien de voorziening bestaat uit het verschaffen in eigendom van een roerende zaak dan wel
een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning, wordt gedurende maximaal
negenendertig perioden van vier weken een eigen bijdrage in rekening worden gebracht dan
wel bij de vaststelling van de hoogte van de financiële tegemoetkoming gedurende maximaal
die periode een met toepassing van de daarvoor geldende regels berekende bedrag in
mindering worden gebracht.
c) indien een voorziening in bruikleen wordt verstrekt wordt gedurende de looptijd van de
voorziening per vier weken een eigen bijdrage in rekening gebracht. De eigen bijdrage per
periode van vier weken is gemaximeerd tot de kosten die het dagelijks bestuur van de ISD
Bollenstreek in die periode maakt.
d) voor overige voorzieningen, niet in bruikleen, wordt een eigen bijdrage of een eigen aandeel
maximaal vijfenzestig periodes van vier weken in rekening gebracht.
Artikel 5.
Vaststelling van het jaarinkomen
lid 1
Het jaarinkomenbestaat uit het inkomen over het peiljaar van de ongehuwde persoon dan wel de
gehuwden personen tezamen, en bedraagt:
a. indien met betrekking tot het peiljaar een aanslag inkomstenbelasting is
of wordt vastgesteld: het verzamelinkomen, bedoeld in artikel 2.18 van de
Wet inkomstenbelasting 2001, in het peiljaar;
b. in de overige gevallen: het belastbare loon, bedoeld in artikel 9 van de
Wet op de loonbelasting 1964, in het peiljaar.
lid 2
Inkomen dat in het buitenland wordt belast, dan wel is vrijgesteld van belasting op grond van
bepalingen van internationaal recht, wordt mede in aanmerking genomen als ware dit aan de
Nederlandse belastingwetgeving onderworpen.
lid 3
In afwijking van het eerste lid vindt op aanvraag van de bijdrageplichtige persoon een voorlopige
vaststelling van het bijdrageplichtig inkomen plaats, indien redelijkerwijs te verwachten is dat het
jaarinkomen in het lopende jaar ten minste € 1816,00 lager zal zijn dan het jaarinkomen, als bedoeld
in het eerste lid.
lid 4
Indien het derde lid is toegepast, vindt na afloop van het jaar definitieve vaststelling van het
bijdrageplichtig jaarinkomen over dat jaar plaats. Indien daarbij blijkt dat het bijdrageplichtig
jaarinkomen minder dan € 1816,00 lager is geweest dan het jaarinkomen, bedoeld in het eerste lid,
vindt definitieve vaststelling plaats overeenkomstig het eerste lid.

1

Het betreft hier personen die verblijven in een AWBZ-instelling of verzorgingshuis. Dit is bepaald in
artikel 4.1 lid 7 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning, Stb.2006 nr. 450.
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Artikel 6.
Wijziging persoonlijke omstandigheden
Voor de toepassing van de artikelen 2 en 5 van het Besluit wordt een wijziging in de burgerlijke staat
van de ongehuwde persoon of gehuwde personen en het bereiken van een van belang zijnde leeftijd
van een van deze personen in aanmerking genomen met ingang van de datum waarop die wijziging
plaatsvindt
Artikel 7.
Bedragen persoonsgebonden budget
lid 1
De bedragen voor een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden bedragen:
a. voor hulp bij het huishouden Categorie 1
€ 16,90 per uur
b. voor hulp bij het huishouden Categorie 2
€ 20,00 per uur
c. voor hulp bij het huishouden Categorie 3
€ 20.00 per uur
d. PGB-A*
€ 14,50 per uur
Het persoonsgebonden budget wordt per maand uitbetaald.
*PGB-A is een persoongebonden budget voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste
lid, van de Wet op de loonbelasting 1964
Indien gekozen wordt voor het persoonsgebonden budget in de vorm van persoongebonden budget
voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964
(PGB-A) wordt een eenmalige vergoeding ad € 53,- per jaar verstrekt. Dit is bedoeld voor registratieen administratiekosten van het bemiddelingsbureau die vraag naar en aanbod van alfahulpen bij
elkaar zal brengen.
lid 2
De bedragen voor een persoonsgebonden budget voor een zaak, worden bepaald als tegenwaarde
van de zaak die de aanvrager op dat moment ontvangen zou hebben als de zaak in natura zou zijn
verstrekt inclusief onderhoud en reparatie, uitgaande van de goedkoopst-compenserende voorziening
lid 3
De hoogte van een door het Dagelijks Bestuur te verstrekken persoonsgebonden budget voor
aanschaf en/of onderhoud van een sportrolstoel c.q. sportvoorziening bedraagt maximaal € 2.555,00
voor een periode van drie jaar.
Artikel 8.
Verantwoording van het persoonsgebonden budget
lid 1
De steekproef zoals genoemd in het Beleidsboek heeft minimaal een omvang van 10% van de
verstrekte persoonsgebonden budgetten onder het bedrag € 5.000,00, na afloop van de verstrekking
dan wel na afloop van enig kalenderjaar.
lid 2
Bij de verstrekking van een persoonsgebonden budget gelijk aan of boven het bedrag van € 5.000,00
vindt, na afloop van de verstrekking dan wel na afloop van elk kalenderjaar, 100% controle plaats
volgens de in het Beleidsboek opgenomen voorschriften
Artikel 9.
Primaat van verhuizen
Het bedrag, zoals genoemd in artikel 8 derde lid van de Verordening, waarboven het
primaat van de verhuizing wordt gehanteerd bedraagt € 25.000,-.
Artikel 10.
De tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten
De hoogte van de door het Dagelijks Bestuur te verlenen tegemoetkoming voor verhuis- en
inrichtingskosten bedraagt:
a. € 2.780,00 als de persoon met beperkingen verhuist naar de meest adequate en/of
aangepaste woning;
b. € 5.555,00 als een adequate c.q. aangepaste woning op verzoek van de ISD Bollenstreek
door de huurder wordt vrijgemaakt.
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Artikel 11.
De tegemoetkoming of het persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen
lid 1
De hoogte van de door het Dagelijks Bestuur te verstrekken financiële tegemoetkoming in de kosten
van een woonvoorziening of het daartoe vast te stellen persoonsgebonden budget, is gelijk aan de
voor vergoeding in aanmerking komende kosten, zijnde de tegenwaarde van het bedrag zoals
vermeld in de door het Dagelijks Bestuur geaccepteerde offerte.
Artikel 12.
De tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, keuring en reparatie
lid 1
De hoogte van een door het Dagelijks Bestuur te verlenen financiële tegemoetkoming in de
kosten van onderhoud en keuring van een op grond van de Verordening verstrekte woonvoorziening
zal het bedrag als bedoeld in bijlage II van dit Besluit niet te boven gaan.
lid 2
De hoogte van een door het Dagelijks Bestuur te verlenen financiële tegemoetkoming voor de
reparatiekosten is gelijk aan de voor vergoeding in aanmerking komende kosten.
Artikel 13.

De tegemoetkoming in de kosten van het bezoek- en logeerbaar maken van een
woning

lid 1
De financiële tegemoetkoming dat door het Dagelijks Bestuur als maximum verstrekt wordt bij het
bezoekbaar maken van een woning bedraagt € 2.225,00.
lid 2
De financiële tegemoetkoming dat door het Dagelijks Bestuur als maximum verstrekt wordt bij het
logeerbaar maken van een woning bedraagt € 5.260,Artikel 14.
De tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting
De hoogte van een financiële tegemoetkoming die door het Dagelijks Bestuur gedurende een periode
van maximaal 6 maanden voor de kosten van tijdelijke huisvesting kan worden verleend bedraagt:
a.
de werkelijke kosten met een maximum van € 500,00 per maand als tegemoetkoming in de
kosten van het tijdelijk betrekken van zelfstandige woonruimte en het langer moeten
aanhouden van de te verlaten woonruimte;
b.
de werkelijke kosten met een maximum van € 250,00 per maand als tegemoetkoming in de
kosten van het tijdelijk betrekken van een niet-zelfstandige woonruimte.
Artikel 15.
De tegemoetkoming in de kosten van huurderving
De hoogte van een door het Dagelijks Bestuur te verlenen financiële tegemoetkoming voor de kosten
van huurderving is afhankelijk van de kale huur van de woonruimte, maar bedraagt niet meer dan de
werkelijke kosten met een maximum van € 500,00 per maand.
Artikel 16.
Bijdrage collectief vervoer (cvv)
1a. Bijdragen personen jonger dan 65 Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout, Teylingen
De eigen betaling voor het gebruik van het cvv bedraagt € 0,55 per zone + 1 opstapzone
a.
tot en met de eerste zone:
€ 1,10
b.
tot en met de tweede zone:
€ 1,65
c.
tot en met de derde zone:
€ 2,20
d.
tot en met de vierde zone:
€ 2,75
e.
tot en met de vijfde zone:
€ 3,30
1b. Bijdragen personen ouder dan 65 Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout, Teylingen
De eigen betaling voor het gebruik van het cvv bedraagt € 0,35 per zone + 1 opstapzone
a.
tot en met de eerste zone:
€ 0,70
b.
tot en met de tweede zone:
€ 1,05
c.
tot en met de derde zone:
€ 1,40
d.
tot en met de vierde zone:
€ 1,75
e.
tot en met de vijfde zone:
€ 2,10
2a. Bijdragen personen jonger dan 65 Noordwijk
De eigen betaling voor het gebruik van het cvv bedraagt € 0,50 per zone + 1 opstapzone
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a.
b.
c.
d.
e.

tot en met de eerste zone:
tot en met de tweede zone:
tot en met de derde zone:
tot en met de vierde zone:
tot en met de vijfde zone:

€ 0,00
€ 1,65
€ 2,20
€ 2,75
€ 3,30

2b. Bijdragen personen ouder dan 65 Noordwijk
De eigen betaling voor het gebruik van het cvv bedraagt € 0,35 per zone + 1 opstapzone
a.
tot en met de eerste zone:
€ 0,00
b.
tot en met de tweede zone:
€ 1,05
c.
tot en met de derde zone:
€ 1,40
d.
tot en met de vierde zone:
€ 1,75
e.
tot en met de vijfde zone:
€ 2,10
Artikel 17.
De tegemoetkoming in de kosten van aanpassing van een eigen auto
De hoogte van de door het Dagelijks Bestuur te verstrekken financiële tegemoetkoming in de kosten
van een aanpassing aan een eigen auto, is gelijk aan de voor vergoeding in aanmerking komende
kosten, zijnde de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het Dagelijks Bestuur
geaccepteerde offerte.
Artikel 18.
De tegemoetkoming in de individuele vervoerskosten
De hoogte van de door het Dagelijks Bestuur te verlenen maximale financiële tegemoetkoming voor
individuele vervoerskosten is vastgesteld op de volgende bedragen:
a.
voor de tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een eigen auto, een bruikleenauto
of vervoer door derden geldt een maximumbedrag van € 683,00 per jaar;
b.
voor een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een taxi geldt een
maximumbedrag van € 3.870,00 per jaar;
c.
voor een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een rolstoeltaxi geldt een
maximumbedrag van € 5.830,00 per jaar.
Artikel 19.
Citeertitel; inwerkingtreding
lid 1
Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit financiële bijdragen maatschappelijk ondersteuning ISD
Bollenstreek 2013.
lid 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Artikel 20.
Geldigheidsduur
De geldigheidsduur van dit besluit kan slechts van kracht zijn gedurende de geldigheidsduur van de
Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2013.
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Bijlage I
Omvang van eigen bijdrage en eigen aandeel
1. De in een kalenderjaar verschuldigde eigen bijdrage bedraagt:
a. voor de ongehuwde persoon jonger dan 65 jaar:
€ 18,00 per vier weken, met dien verstande dat indien het jaarinkomen meer bedraagt dan
€ 22.905,00 het bedrag van € 18,00 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het
verschil tussen het jaarinkomen en € 22.905,00
b. voor de ongehuwde persoon van 65 jaar of ouder:
€ 18,00 per vier weken, met dien verstande dat indien het jaarinkomen meer bedraagt dan
€ 16.007,00 het bedrag van € 18,00 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het
verschil tussen het jaarinkomen en € 16.007,00.
c. voor de gehuwde personen waarvan tenminste één van beiden jonger is dan 65 jaar:
€ 25,80 per vier weken, met dien verstande dat indien het gezamenlijke jaarinkomen meer
bedraagt dan € 28.306,00 het bedrag van € 25,80 wordt verhoogd met een dertiende deel van
15% van het verschil tussen het gezamenlijke jaarinkomen en € 28.306,00.
d. voor de gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn:
€ 25,80 per vier weken, met dien verstande dat indien het gezamenlijke jaarinkomen meer
bedraagt dan € 22.319,00 het bedrag van € 25,80 wordt verhoogd met een dertiende deel van
15% van het verschil tussen het gezamenlijke jaarinkomen en € 22.319,00.
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Bijlage II
bij het
Besluit financiële bijdragen maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2013
Vergoeding van kosten van onderhoud en keuring ingevolge artikel 13 van het Besluit
Alleen de werkelijk gemaakte kosten (met een maximum van de in de tabel genoemde bedragen) van
keuring en onderhoud aan de hieronder genoemde onderdelen komen in aanmerking voor een
financiële tegemoetkoming. Genoemde bedragen zijn landelijke richtlijnen die de trapliftenfabrikanten
moeten hanteren. Bij afwijking van deze richtlijnen treedt de ISD Bollenstreek in conclaaf met de
betreffende fabrikant; de klant zal hier nooit de dupe van zijn.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Stoelliften;
Rolstoel- of sta-plateauliften;
Woonhuisliften;
Hefplateauliften;
Balansliften;
De mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar
keukenblok, bad of wastafel;
Elektromechanische openings- en sluitingsmechanisme van deuren.

De maximale vergoeding van kosten voor onderhoud en keuring van diverse soorten liften in
woningen en trappenhuizen bedraagt:

Type lift

Onderhoud
Frequentie

Onderhoud
Kosten incl
BTW
€ 443,30
€ 443,30
€ 443,30
€ 886,60
€ 886,60
€ 443,30

Stoellift
1x per 2 jaar
Rolstoelplateauliften 1 x per 2 jaar
Sta-plateauliften
1 x per 2 jaar
Woonhuislift
2 x per 2 jaar
Hefplateauliften
2 x per 2 jaar
Balansliften*
1 x per 2 jaar
(bron: liftinstituut)
*Balansliften worden niet meer nieuw gemaakt. Bestaande balansliften kunnen nog wel gewoon
gekeurd en onderhouden worden. Het liftinstituut berekent de kosten voor periodieke keuring van
balansliften op grond van een uurtarief van € 76,50. De daadwerkelijk gemaakte kosten komen voor
vergoeding in aanmerking.
Maximale toeslagen op bovengenoemde tarieven:





50% voor installaties geplaatst buiten de woning;
50% voor installaties die meer dan 1 verdieping overbruggen;
50% voor installaties, uitgevoerd met elektrische aangedreven plateaus en/of afrijdbeveiliging
respectievelijk elektrisch wegklapbare raildelen.

Reparaties:
De werkelijke kosten van noodzakelijke reparatie, niet ontstaan door onzorgvuldig gebruik /
ondeskundig gebruik, komen voor vergoeding in aanmerking, mits gedeclareerd binnen 12 maanden
na betaling. Een vergoeding voor reparatiekosten die de maximale bedragen voor onderhoud
overstijgen dient vooraf op basis van een offerte aangevraagd te worden bij de ISD Bollenstreek.
Overige kosten dienen vooraf aangevraagd te worden. Op grond van de individuele aanvragen wordt
de noodzaak van die kosten beoordeeld.
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