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N O T I T I E 

 
 
 
 
Aan Dagelijks bestuur / Raden 
Van Mirthe Doek 
Onderwerp  
Datum 13 oktober 2014 
Ter ter kennisname / ter besluitvorming 

 
 

Op 19 september 2014 heeft de VNG de definitieve Modelverordening gepubliceerd. Gelet op de verplichting 

dat gemeenten voor 1 november 2014 de verordening moeten hebben vastgesteld hebben nagenoeg alle 

gemeenten hun verordening gebaseerd op de concept Modelverordening die VNG in april van dit jaar heeft 

gepubliceerd en deze in het inspraak- en besluitvormingstraject gebracht. 

 
In vergelijking met de concept Modelverordening zijn de volgende artikelen in de definitieve Modelverordening 
gewijzigd: 
 
Uitgaande van de artikelnummering in de Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 
2015: 

1. Artikel 7 Regels voor het PGB; inhoudelijke wijziging en wijziging artikelsgewijze toelichting. 
2. Artikel 8 Regels voor bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen; 

inhoudelijke wijziging en wijziging artikelsgewijze toelichting. 
3. Artikel 12 Jaarlijkse waardering mantelzorgers 
4. Artikel 13 Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen; 

inhoudelijke wijziging en wijziging artikelsgewijze toelichting. 
5. Artikel 14

1
 Betrekken van ingezetenen bij het beleid; inhoudelijke wijziging en wijziging van de 

artikelsgewijze toelichting. 
 

1 
Artikel 7 lid 3 is geschrapt. In het concept Uitvoeringsbesluit  Wmo 2015 wordt dit geregeld. Het concept 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 ligt nu ter advisering voor bij de Raad van State. Het Uitvoeringsbesluit betreft   
de regels inzake de bijdragen voor een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget. De 
bepalingen sluiten qua inhoud grotendeels aan bij de artikelen in het huidige Besluit maatschappelijke 
ondersteuning. 
 

2 
Artikel 8 lid 3 b is gewijzigd in lid 2 het betreft hier een Raadsbevoegdheid.  
Ter verduidelijking: het is wettelijk geregeld dat de inning van de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen 
loopt via het CAK. De gemeente heeft hierin geen keuze. Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente, 
naast begeleiding, verantwoordelijk voor opvangvoorzieningen (opvang en beschermd wonen). Deze 
opvangvoorzieningen gaan via de Centrumgemeenten (Leiden voor de Bollenstreek). Voor deze opvang is de 
gemeente bevoegd voor het vaststellen en innen van eigen bijdragen voor opvangvoorzieningen in de 
verordening een andere instantie aan te wijzen. Deze bijdragen worden in de praktijk door de desbetreffende 
instellingen vastgesteld. Voor de opvang in verband met huiselijk geweld speelt daarbij voorts een rol dat het 
van belang wordt geacht dat de verblijfplaats van betrokkene geheim kan blijven. Het zevende lid van artikel 
2.1.4 en de toevoeging van lid 2 aan artikel 8 maakt het mogelijk deze praktijk te continueren. Als de 
gemeente het vaststellen van bijdragen aan een andere instantie opdraagt, moet zij er wel voor zorgen dat 
het CAK mededeling wordt gedaan van de opgelegde bijdragen, opdat het CAK de zgn. anticumulatiebepaling 

                                                

1
 Als het addendum wordt ingevoegd in de verordening is de nieuwe nummering artikel 17 
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kan toepassen. Deze houdt in dat een eigen bijdrage voor de AWBZ straks Wlz niet verschuldigd is indien 
betrokkene een eigen bijdrage voor de ondersteuning betaalt. 
 
Lid 2 is opgenomen als “kan-bepaling” geformuleerd omdat op dit moment nog niet duidelijk is welke 
afspraken de gemeenten maken met centrumgemeente Leiden. 
 

3 
Toegevoegd: Artikel 12 jaarlijkse waardering mantelzorgers 
Dit artikel stond ook in de modelverordening van april jl. Gekozen was dit artikel niet op te nemen omdat het 
geen maatwerkvoorziening is die wordt verstrekt door de ISD en de uitvoering hiervan bij de gemeente zelf 
zal liggen en gemeenten zelf hiervoor beleid zullen vormen. 
Echter artikel 2.1.6. van de Wmo 2015 bepaalt dat in de Verordening een bepaling ten aanzien van de 
mantelzorgwaardering moet worden opgenomen. Omdat de uitvoering hiervan niet bij de ISD ligt is 
opgenomen dat het college bij nadere regeling bepaalt waaruit de waardering bestaat. 
 

Artikelgewijze toelichting artikel 2.1.6 Wmo 2015 
De regering is van oordeel dat het, gelet op de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor 
maatschappelijke ondersteuning, niet langer wenselijk is dat van rijkswege als blijk van waardering een 
mantelzorguitkering wordt verstrekt. Tegelijk hecht de regering eraan dat mantelzorgers op enige wijze een 
jaarlijks blijk van waardering ontvangen. Daarom wordt de gemeenten met artikel 2.1.6 opgedragen in hun 
verordening regels te stellen over de wijze waarop de mantelzorgers jaarlijks een blijk van waardering 
ontvangen.  
De formulering brengt tot uitdrukking dat de gemeente zelf kan bepalen waaruit het blijk van waardering 
bestaat; dit hoeft niet zonder meer een geldelijke blijk van waardering of een in alle gemeenten gelijk bedrag 
te zijn. Het is van belang dat de gemeente – met inachtneming van de reikwijdte van de wettelijke definitie van 
mantelzorg - zorgvuldig formuleert welke personen als mantelzorger voor een blijk van waardering in 
aanmerking komen.  

 
4 
Toegevoegd: Artikel 13 Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen 
 
De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (hierna Wtcg) en de 
Compensatieregeling Eigen Risico (hierna CER) is met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2014 
afgeschaft. De belangrijkste reden hiervoor is de ongerichtheid van de regelingen. Het kabinet heeft besloten 
om de kosten van de tegemoetkomingsregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten terug te brengen 
van 1,5 miljard tot circa 700 miljoen. Gemeenten krijgen daarvan oplopend (tot 2017) 268 miljoen structureel 
in het sociaal deelfonds. Met de rest van het geld ontwikkelt het rijk een nieuwe en soberder fiscale 
aftrekregeling voor specifieke zorgkosten.  
 
Op grond van artikel 2.1.7 van de Wmo 2015 kan de gemeente bepalen dat aan 
personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen die 
daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming wordt 
verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie. Gemeenten hoeven dit 
echter niet te bepalen. Gemeenten hebben namelijk beleidsvrijheid met betrekking tot de besteding van deze 
middelen. Het beleid daarvoor moet in het beleidsplan worden opgenomen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld 
om de middelen in te zetten via de individuele bijzondere bijstand of in een aanvullende collectieve 
ziektekostenverzekering met een ruimere dekking voor burgers met een laag inkomen of voor 

burgers met een iets hoger inkomen. Dit is ook waartoe de gemeenten in Holland Rijnland verband hebben 

besloten
2
 en niet is besloten de middelen in te zetten op grond van artikel 2.1.7 van de wet. Dit is de reden dat  

                                                

2 In de notitie “Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning voor mensen met een langdurige hoge zorgvraag” heeft de 3D Holland 
Rijnland werkgroep “Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning aan chronisch zieken en gehandicapten” in beeld gebracht welke 
mogelijkheden de gemeenten hebben om invulling te geven aan hun nieuwe taak vanwege het afschaffen van de Wtcg en de CER. In de 
notitie wordt de nieuwe taak voor gemeenten uitgelegd en komen een viertal scenario’s voor implementatie aan bod. 
De werkgroep heeft geadviseerd om het scenario van een uitgebreidere collectieve aanvullende zorgverzekering verder uit te werken 
gecombineerd met de bijzondere bijstand. Thans vindt verdere uitwerking plaats. 
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artikel 13 Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen in de 

verordening was weggelaten 

 

Echter in de Wmo 2015 kan een maatwerkvoorziening niet meer in de vorm van een financiële 
tegemoetkoming worden verstrekt. Het is nog niet geheel duidelijk wat hiervan de 
consequenties zijn. Strikt genomen zou dit kunnen betekenen dat de huidige financiële 
tegemoetkomingen alleen nog in natura of in de vorm van een pgb mogen worden verstrekt. 
Hieraan kleven allerlei uitvoeringstechnische bezwaren. Zo mag een cliënt niet gedwongen 
worden om een pgb te nemen. Bij een pgb wordt het geld overgemaakt naar de SVB en die 
betaalt de leverancier. Om de voorziening in natura te kunnen leveren, zouden gemeenten 
contracten moeten gaan sluiten met verhuisbedrijven, aannemers en taxibedrijven. De 
uitvoeringskosten worden hoger, terwijl ook de kosten van de voorzieningen waarschijnlijk 
hoger worden omdat een pgb toereikend moet zijn om de voorziening in te kopen, terwijl een 
financiële tegemoetkoming niet altijd gebaseerd hoeft te zijn op de waarde van de voorziening 
in natura. 
 
De oplossing kan mogelijk gevonden worden in artikel 2.1.7 van de Wmo dat dus luidt: “Bij 
verordening kan worden bepaald dat door het college aan personen met een beperking of 
chronische psychische of psychosociale problemen die daarmee verband houdende 
aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming kan worden verstrekt ter 
ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie.” 
Gemeenten mogen dus geld (“een tegemoetkoming”) geven aan personen die kunnen worden 
gerekend tot doelgroep als zij dat expliciet geregeld hebben in de verordening. Dit is de beleidsruimte die 
gemeente hebben. 
 
Gelet op het voorgaande artikel 13 wel in de verordening op te nemen om zo de mogelijkheid van een 
financiële tegemoetkoming, zoals we die nu ook kennen, voort te kunnen zetten.  
 
De bedragen voor tegemoetkomingen voor verschillende soorten voorzieningen worden in het 
Uitvoeringsbesluit opgenomen. 
 
Over de vraag hoe artikel 2.1.7 zich verhoudt tot het verstrekken van een 
maatwerkvoorziening (artikel 2.3.5; in natura of als pgb) is in de Wmo 2015 niets opgenomen. 
Ook de wetsgeschiedenis biedt geen concrete aanknopingspunten. De gemeente heeft naar 
het lijkt dan ook de beleidsruimte om hier haar eigen keuzes te maken. De rechter zal te 
zijner tijd kunnen oordelen of deze keuzes juridisch aanvaardbaar zijn. 
 

 

5 

Artikel 14 Lid 1 en 2 samengevoegd en in overeenstemming gebracht met artikel 2.1.3 derde lid. 
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BIJLAGE  

ADDENDUM 
behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning  

ISD Bollenstreek 2015 
  
Artikel 7. Regels voor pgb 
Geschrapt Lid 3   
Gewijzigd Lid 4 in lid 3. De bepaling is als volgt herschreven: “Het Dagelijks Bestuur bepaalt bij nadere 
regeling op welke wijze de hoogte van een pgb wordt vastgesteld”. 
Gewijzigd Lid 5 in lid 4 
 
Artikel 8.1 Algemene voorziening 
Toegevoegd Sub c aan lid 3: “c. voor welke groep personen een korting op de bijdrage van toepassing is”. 
 
Artikel 8.2 Maatwerkvoorziening 
Geschrapt Lid 1 “overeenkomstig het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015”. Daarvoor is in de plaats gekomen: “en 
afhankelijk van het inkomen en vermogen”. 
 
Gewijzigd Lid 2 in lid 3  
Nieuw lid 2: “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”. 
 
Geschrapt Lid 3 eerste zin “Het Dagelijks bestuur…bepalen dat”.  Daarvoor in de plaats is gekomen : “Als” 
Toegevoegd achter het woord minderjarig “cliënt”  
Toegevoegd na verschuldigd: “is de bijdrage verschuldigd” 
 
Gewijzigd Lid 3 in Lid 4 en sub a en b geschrapt. Daarvoor in de plaats: “dat de bijdrage voor maatwerk-
voorzieningen of pgb’s overeenkomstig artikel 3.1 tweede lid van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt 
verlaagd, waarbij wort bepaald welke afwijkende bedragen, percentages en inkomensbedragen worden 
gehanteerd”.  
 
Toegevoegd Artikel 12. Jaarlijkse waardering mantelzorgers 
Het college bepaalt bij nadere regeling waaruit de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van 
cliënten in de gemeente bestaat 
 
Toegevoegd Artikel 13 Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische 
problemen 
Het Dagelijks Bestuur kan bij nadere regeling bepalen in welke gevallen en in welke mate een 
tegemoetkoming kan worden verstrekt 
 
Gewijzigd Artikel 14  Betrekken van ingezetene bij het beleid in artikel 16 

Gewijzigd Lid 1 “betrekt” in “stelt”  

Geschrapt “van de gemeente”  

Toegevoegd na (…)“vertegenwoordigers”(…): “in de gelegenheid voorstellen voor het beleid” 

Geschrapt: “bij de voorbereiding van het beleid” 

Toegevoegd na (…)”aangaande maatwerkvoorzieningen”(…) “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”  

Geschrapt “overeenkomstig de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet gestelde regels met betrekking tot 

de wijze waarop inspraak wordt verleend”. 

 

Geschrapt Lid 2  

 

Gewijzigd Lid 3 in lid 2 

Toegevoegd na  (…)”ingezetenen”: “waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers” 
 
Gewijzigd Lid 4 in lid 3  
Geschrapt (…) “en derde”(…) 
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Toelichting verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 
 
Artikel 7. Regels voor pgb  
Geschrapt 3

e
 alinea 1

e
 zin  (...) “tot en met vierde” 

Gewijzigd 4
e
 alinea 1

e
 zin “vijfde” in “vierde” 

 
Artikel 8. Regels voor bijdrage voor maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen  
Toegevoegd einde 2

e
 alinea (…) “Bij het bieden van deze beleidsruimte gaat de regering ervan uit dat 

gemeenten hier verstandig mee omgaan en voorzieningen, zoals laagdrempelige informatievoorziening uit zal 
sluiten van eigen bijdragen. Gemeenten hebben er zelf belang bij om een algemene voorziening (financieel) 
laagdrempelig te maken, zodat de druk op vaak duurdere maatwerkvoorzieningen wordt beperkt”. 
 
Toegevoegd 3

e
 alinea voor 1

e
 zin “Het totaal van de”  

Toegevoegd 3
e
 alinea 1

e
 zin na “maatwerkvoorzieningen” “dan wel pgb’s”  

Geschrapt 2
e
 zin “Besluit maatschappelijke ondersteuning worden” gewijzigd in “Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 

zijn”  
Geschrapt 5

e
 zin “Besluit maatschappelijke ondersteuning worden” gewijzigd in “Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 

zijn”  
Geschrapt laatste zin 3

e
 alinea “Het Besluit…..nog niet vastgesteld” gewijzigd in “De wet verplicht tot het 

vaststellen van de kostprijs van een maatwerkvoorziening (artikel 2.1.4 derde lid, tweede zin) Dat kan op drie 
manieren en deze zijn vastgelegd in de drie onderdelen van het derde lid artikel 8 verordening”. 
 
Toegevoegd toelichting op artikel 12 en 13 
Artikel 12. Jaarlijkse waardering mantelzorgers 
Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht in artikel 2.1.6 van de wet. Hierin is 
opgenomen dat bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk 
van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente. 
 
Artikel 2.1.6 stelt dat het moet gaan om mantelzorgers van cliënten in de gemeente. Artikel 1.1.1 van de wet 
definieert een cliënt als een persoon die gebruik maakt van een algemene voorziening, maatwerkvoorziening 
of pgb, of door of namens wie een melding is gedaan. Het gaat dus ook om mantelzorgers van cliënten die 
een hulpvraag hebben aangemeld, ook al is daar geen voorziening op basis van deze wet uitgekomen. Voorts 
is de woonplaats van de cliënt bepalend, zodat het dus ook mantelzorgers kan betreffen die in andere 
gemeenten wonen. 
 
Artikel 13. Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen 
Deze bepaling betreft een uitwerking van artikel 2.1.7 van de wet. Daarin is opgenomen dat bij verordening 
kan worden bepaald dat door het college aan personen met een beperking of chronische psychische of 
psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een 
tegemoetkoming wordt verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie. 
 
De tegemoetkoming kan op aanvraag kan verstrekt. De beslissing op een dergelijke aanvraag is een 
beschikking en meer in het bijzonder een subsidiebeschikking. De bepalingen in de Awb, onder andere over 
bezwaar en beroep en subsidies zijn hierop van toepassing.  
De tegemoetkoming kan een alternatief zijn voor een maatwerkvoorziening of pgb. Hiervoor is wel vereist dat 
de cliënt zelf kiest voor een tegemoetkoming. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een cliënt die een 
aanvraag doet voor een maatwerkvoorziening of pgb en die tijdens het onderzoek naar de aanvraag de keuze 
krijgt om een tegemoetkoming te ontvangen voor de door hem gewenste voorziening. Deze tegemoetkoming 
is niet kostendekkend maar geeft de cliënt wel het voordeel dat hij zelf een bedrag in handen krijgt waarmee 
meer eigen regie heeft bij de inkoop van de gewenste voorziening. Indien hij het geld niet aanwendt voor dit 
doel, kan op grond van de subsidietitel van de Awb worden gehandhaafd. Indien hij later wederom een 
aanvraag zou doen voor maatschappelijke ondersteuning, zonder dat er nieuwe feiten of omstandigheden in 
zijn situatie zijn, kan deze aanvraag worden afgewezen op grond van de Awb onder verwijzing naar de 
eerdere beschikking ter verstrekking van de tegemoetkoming. 
Op grond van het tweede lid kan het college bij besluit bepalen in welke gevallen een tegemoetkoming wordt 
verstrekt en wat de hoogte daarvan is. Door het vastleggen bij besluit is voor de burger op voorhand duidelijk 
op welke tegemoetkoming hij recht heeft. 
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Artikel 16. Betrekken van ingezetenen bij het beleid 
Geschrapt 2

e
 alinea “In het eerste lid……kan raken op ondersteuning” 

Gewijzigd 3
e
 alinea 1e zin “vierde” in “derde” 

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 16 oktober 2014. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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(volledigheidshalve en ter verduidelijking) Addendum verwerkt in tekst 
 
Artikel 7 Regels voor pgb 
Lid 3 geschrapt 
3. Het Dagelijks Bestuur bepaalt bij nadere regeling  opwelke  wijze  de hoogte van een pgb wordt 
vastgesteld. 
4. (..) 
 
Artikel 8.1 Algemene voorziening 
3. Het College kan bij nadere regeling bepalen: 

c. voor welke groep personen een korting op de bijdrage van toepassing is 
 
Artikel 8.2 Maatwerkvoorziening 
1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening dan wel pgb, zolang hij 
van de maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het pgb wordt verstrekt, en 
afhankelijk van het inkomen en vermogen  

2.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  

3. Als de bijdrage voor een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van een woningaanpassing voor een 

minderjarige client  is verschuldigd , is de bijdrage 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. 
4. Het Dagelijks Bestuur bepaalt bij nadere regeling:  

 
dat de bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb’s overeenkomstig artikel 3.1 tweede lid van het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt verlaagd, waarbij wort bepaald welke afwijkende bedragen, 
percentages en inkomensbedragen worden gehanteerd 

 
Artikel 12. Jaarlijkse waardering mantelzorgers 
Het college bepaalt bij nadere regeling waaruit de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van 
clienten in de gemeente bestaat 
 
Artikel 13 Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen 
Het Dagelijks Bestuur kan bij nadere regeling bepalen in welke gevallen en in welke mate een 
tegemoetkoming kan worden verstrekt 
 
Artikel 17. Betrekken van ingezetenen bij het beleid  

1. Het Dagelijks Bestuur stelt ingezetenen , waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers,in de 

gelegenheid voorstellen voor het beleidbetreffende maatschappelijke ondersteuning aangaande 

maatwerkvoorzieningen 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 Dagelijks Bestuur zorgt ervoor 

dat ingezetenen, waaronder in ieder geval clienten 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 Dagelijks Bestuur stelt nadere regels vast ter uitvoering van het tweede lid. 
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Toelichting verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 
 
Artikel 7. Regels voor pgb  
Het Dagelijks Bestuur (…) Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 103). 
 
Het tweede lid (…) te declareren.  
 
Het derde lid berust op artikel 2.1.3, tweede lid, onder b, van de wet. (…) het Dagelijks Bestuur  ingekochte 
maatwerkvoorziening in natura.  
 
Ten aanzien van het vierde lid is van belang (…) wordt verstrekt (artikel 2.3.6, derde lid, van de wet). 
 
Artikel 8. Regels voor bijdrage voor maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen  
Deze bepaling (…) van de wet. 
 
De wet maakt (…) een cliënt verschuldigd is voor een algemene voorziening. Bij het bieden van deze 
beleidsruimte gaat de regering ervan uit dat gemeenten hier verstandig mee omgaan en voorzieningen, zoals 
laagdrempelige informatievoorziening uit zal sluiten van eigen bijdragen. Gemeenten hebben er zelf belang bij 
om een algemene voorziening (financieel) laagdrempelig te maken, zodat de druk op vaak duurdere 
maatwerkvoorzieningen wordt beperkt. 
 
Het totaal van de bijdragen in de kosten van maatwerkvoorzieningen dan wel pgb’s zijn gelimiteerd tot een 
bedrag gelijk aan de kostprijs van de voorziening (artikel 2.1.4, derde lid, eerste zin, van de wet) en in het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zijn regels vastgesteld met betrekking tot deze bijdragen (artikel 2.1.4, vierde 
lid, van de wet). De bijdrageregels in de verordening moeten passen binnen de kaders die het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 stelt. De wet verplicht tot het vaststellen van de kostprijs van een 
maatwerkvoorziening (artikel 2.1.4 derde lid, tweede zin) Dat kan op dire manieren en deze zijn vastgelegd in 
de drie onderdelen van het derde lid artikel 8 verordening. 
 
 
Artikel 12. Jaarlijkse waardering mantelzorgers 
Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht in artikel 2.1.6 van de wet. Hierin is 
opgenomen dat bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk 
van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente. 
 
Artikel 2.1.6 stelt dat het moet gaan om mantelzorgers van cliënten in de gemeente. Artikel 1.1.1 van de wet 
definieert een cliënt als een persoon die gebruik maakt van een algemene voorziening, maatwerkvoorziening 
of pgb, of door of namens wie een melding is gedaan. Het gaat dus ook om mantelzorgers van cliënten die 
een hulpvraag hebben aangemeld, ook al is daar geen voorziening op basis van deze wet uitgekomen. Voorts 
is de woonplaats van de cliënt bepalend, zodat het dus ook mantelzorgers kan betreffen die in andere 
gemeenten wonen. 
 
Artikel 13. Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen 
Deze bepaling betreft een uitwerking van artikel 2.1.7 van de wet. Daarin is opgenomen dat bij verordening 
kan worden bepaald dat door het college aan personen met een beperking of chronische psychische of 
psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een 
tegemoetkoming wordt verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie. 
 
De tegemoetkoming kan op aanvraag kan verstrekt. De beslissing op een dergelijke aanvraag is een 
beschikking en meer in het bijzonder een subsidiebeschikking. De bepalingen in de Awb, onder andere over 
bezwaar en beroep en subsidies zijn hierop van toepassing.  
De tegemoetkoming kan een alternatief zijn voor een maatwerkvoorziening of pgb. Hiervoor is wel vereist dat 
de cliënt zelf kiest voor een tegemoetkoming. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een cliënt die een 
aanvraag doet voor een maatwerkvoorziening of pgb en die tijdens het onderzoek naar de aanvraag de keuze 
krijgt om een tegemoetkoming te ontvangen voor de door hem gewenste voorziening. Deze tegemoetkoming 
is niet kostendekkend maar geeft de cliënt wel het voordeel dat hij zelf een bedrag in handen krijgt waarmee 
meer eigen regie heeft bij de inkoop van de gewenste voorziening. Indien hij het geld niet aanwendt voor dit 
doel, kan op grond van de subsidietitel van de Awb worden gehandhaafd. Indien hij later wederom een 
aanvraag zou doen voor maatschappelijke ondersteuning, zonder dat er nieuwe feiten of omstandigheden in 
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zijn situatie zijn, kan deze aanvraag worden afgewezen op grond van de Awb onder verwijzing naar de 
eerdere beschikking ter verstrekking van de tegemoetkoming. 
Op grond van het tweede lid kan het college bij besluit bepalen in welke gevallen een tegemoetkoming wordt 
verstrekt en wat de hoogte daarvan is. Door het vastleggen bij besluit is voor de burger op voorhand duidelijk 
op welke tegemoetkoming hij recht heeft. 
 
 
 
Artikel 16. Betrekken van ingezetenen bij het beleid 
Deze bepaling geeft uitvoering aan artikel 2.1.3, derde lid, van de wet.  
 
 
Met het derde lid wordt het aan het Dagelijks Bestuur overgelaten om de exacte invulling van de 
medezeggenschap vorm te geven. 
 
 
 


