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N O T I T I E 

 
 
 
 
Aan Dagelijks bestuur  
Van Mirthe Doek 
Onderwerp Aangepaste Verordening n.a.v. uitspraken CRvB en aangepaste model verordening 

VNG 
Datum 5 januari 2017 
Ter Ter kennisname 

 
 
In uw vergadering van 22 december jl. heeft u kennisgenomen van de notitie d.d. 5 december 2016 
“Aanpassen Verordening n.a.v. uitspraken CRvB en aangepaste model verordening VNG” 

 
§ 1. Algemeen  
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed 18 mei 2016 uitspraak in diverse zaken over de 
uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.  
 
Eén van deze uitspraken gaat in het bijzonder over de (on)mogelijkheid om het vaststellen 
van de uitvoeringsregels Wmo 2015 te delegeren aan het college (Dagelijks Bestuur). Naar aanleiding 
van de uitspraak is besloten de uitvoeringsregels van zowel de eigen bijdrage voor 
maatwerkvoorzieningen en pgb’s als die voor algemene voorzieningen, voortaan volledig in de 
raadsverordening (hierna verordening) neer te leggen. Daarnaast zijn kleinere aanpassingen 
doorgevoerd en is de modelverordening redactioneel verbeterd. In de loop van 2017 vindt er door 
VNG een integrale, meer diepgaande evaluatie van de modelverordening plaats, daarom worden er 
op dit moment geen (verdere) grote inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd.  
 
Bovengenoemde modelverordening is naast de Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD 
Bollenstreek 2015 gelegd en waar nodig op punten aangepast. Welke artikelen zijn aangepast kunt u 
lezen onder § 3 en § 4. De aangepaste Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD 
Bollenstreek 2015 treft u bijgaand aan. Daarnaast wordt in § 2 voorgesteld om een eigen 
gemeentelijke Wmo verordening op te stellen met bepalingen (niet betrekking hebbende op 
maatwerkvoorzieningen) waarvan de uitwerking een college bevoegdheid is.  
 
In de ledenbrief van VNG betreffende de aanpassingen aan de modelverordening werd aangegeven 
dat met de nieuwe modelverordening het Uitvoeringsbesluit zou komen te vervallen. Het 
Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2015 bevat naast de bepalingen 
uit het modeluitvoeringsbesluit nog andere bepalingen waarvan wij van oordeel zijn dat deze 
gehandhaafd moeten blijven. Het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 
2015 blijft in aangepaste vorm gelden. Het aangepaste besluit en aangepaste uitvoeringsregels zullen 
u ter vaststelling worden aangeboden in uw vergadering van februari 2017. 
 
Bepalingen die in het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2017 
stonden en daarmee gedelegeerd waren aan het Dagelijks Bestuur en welke volgens genoemde 
jurisprudentie toch een raadsbevoegdheid zijn, zijn nu conform jurisprudentie opgenomen in de 
Verordening Maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2015.  
 

Kennisnemen van: de aangepaste Verordening Maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 
2015 en na kennisname de Verordening doorsturen naar de gemeenten ter vaststelling door de Raad 
met als ingangsdatum 1 maart 2017. 
 
Daarbij opgemerkt dat de tarieven voor 2017 geen discussie stuk is voor de Raad omdat de tarieven 
op grond van de toen geldende regels al door u zijn vastgesteld, zijn gecommuniceerd en al zijn 
aangeleverd richting CAK. 



Het onder § 2 genoemde voorstel van een op onderdelen eigen gemeentelijke Wmo Verordening 
inclusief (reeds bestaande) gemeentelijke Uitvoeringsregels onderschrijven. 
 
Naar aanleiding van de aangepaste Verordening worden u, het eveneens aangepast 
Uitvoeringsbesluit en Uitvoeringsregels, ter vaststelling, aangeboden in uw vergadering van februari 
2017. 

 
 
§ 2. Verordening en het vaststellen van nadere regels 
In deze en de vorige VNG modelverordening staan alle bepalingen die betrekking hebben op alle 
taken, Wmo-breed, die ingevolgde de Wmo 2015 bij verordening vastgelegd moeten worden en in 
sommige gevallen uitgewerkt moeten worden in nadere regels.  
Op dit moment staan in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2015 
bepalingen waarin de uitwerking soms aan het college en soms aan het Dagelijks Bestuur van de ISD 
Bollenstreek worden overgedragen. In gevallen waarin het artikel van de Verordening 
Maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2015 ziet op maatwerkvoorzieningen is de 
uitwerking, overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling, overgedragen aan het Dagelijks Bestuur 
van de ISD Bollenstreek. In gevallen waarin het artikel van de Verordening Maatschappelijke 
ondersteuning ISD Bollenstreek 2015 ziet op andere zaken dan maatwerkvoorzieningen is de 
uitwerking overgedragen aan het college van de desbetreffende ISD gemeente, hierbij moet gedacht 
worden aan de gehele procedure omtrent “de Toegang”, Jaarlijkse waardering mantelzorgers, bijdrage 
Algemene voorziening en Meldingsregeling calamiteiten en geweld. Het merendeel van de artikelen 
ziet overigens op de maatwerkvoorzieningen. 
 
Bij de invoering van de Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2015 is in 
overleg met de gemeenten afgesproken dat alle bepalingen in de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning ISD Bollenstreek 2015 worden opgenomen. De gemeente zou zorg dragen voor het 
opstellen van de nadere regels omtrent bovengenoemde onderwerpen en deze door het college laten 
vaststellen. 
 
Wij gaan er dan ook vanuit dat er in elke gemeente “Uitvoeringsregels” zijn vastgesteld betreffende: 

 Procedureregels (Toegang) 
 Melding hulpvraag 
 Clientondersteuning  
 Vooronderzoek 
 Gesprek 
 Verslag 

 Jaarlijkse waardering mantelzorgers 
 Bijdrage Algemene voorziening 
 Meldingsregeling calamiteiten en geweld (heeft eveneens betrekking op de Toezichthouder) 

 
Nu wij de Verordening Maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2015, n.a.v. de nieuwe 
Modelverordening, nogmaals tegen het licht hebben gehouden menen wij dat logischer is dat de 
bepalingen die nu in de Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2015 omtrent 
eerder genoemde onderwerpen zijn opgenomen in een eigen gemeentelijke Wmo Verordening 
worden vastgelegd met daarbij (reeds opgestelde en door college vastgestelde?) Uitvoeringsregels. 
 
Nadere overwegingen maken dat wij van mening zijn dat een scheiding “Maatwerk” en overige Wmo 
taken duidelijkheid schept richting de inwoners wat ze van wie en waar kunnen verwachten. 
Bovendien zijn de uitvoeringsregels altijd onderdeel van een verordening, het lijkt daarom ook logisch 
deze bij elkaar te laten zodat het één geheel vormt. 
 
De nieuwe modelverordening lijkt een aangewezen moment om de scheiding aan te brengen en over 
te gaan naar een Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2015 
(maatwerkvoorzieningen) met bijbehorend Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning ISD 
Bollenstreek en Uitvoeringsregels Maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek en een 
gemeentelijke Wmo verordening (overige Wmo taken). 
Temeer nu ook enkele artikelen in de Modelverordening, niet betrekking hebbende op de 
maatwerkvoorziening, zijn gewijzigd en de wijzigingen direct van invloed zijn op de gemeentelijke 
Uitvoeringsregels betreffende eerder genoemde onderwerpen. 



 
Belangrijkste wijziging is dat het vaststellen van de bijdrage voor Algemene voorziening geen college 
bevoegdheid meer is maar een raadsbevoegdheid. Dit betekent dat dit bij verordening geregeld moet 
worden. 
 

 

§ 3. Aanpassingen Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2015 

n.a.v. Modelverordening (conversietabel § 4) 

 

Geschrapt (het schrappen van artikelen en/of leden betekent een vernummering van de verordening). 

 

Artikel 1 lid f Gesprek:  gesprek in het kader van het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste 
lid, van de wet; 
Artikel 1 lid j Melding:  melding aan het college als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet; 

 

Artikel 1 lid f en j zijn geschrapt omdat deze alleen moeten worden opgenomen als de procedure 

bepalingen in de Verordening worden vastgelegd. Deze zijn niet en worden ook niet vastgelegd in de 

Verordening. Ten eerste omdat is volstaan met een kaderbepaling en de uitwerking een college 

bevoegdheid betreft en deze nadere regels in de gemeentelijke Uitvoeringsregels omtrent toegang zijn 

vastgelegd. Ten tweede is het voorstel artikel 2 Procedureregels aanvraag maatschappelijke 

ondersteuning te schrappen en op te nemen in een gemeentelijke Wmo verordening, zie § 2.  

 

(huidig) Artikel 2. Procedureregels aanvraag maatschappelijke ondersteuning 
Het college bepaalt met inachtneming van de artikelen 2.3.1 tot en met 2.3.5 van de wet bij nadere 
regeling op welke wijze in samenspraak met de cliënt wordt vastgesteld of de cliënt voor een 
maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang in aanmerking 
komt. 

 

De gemeenten gaan zelf over de toegang. Bij het inrichten van “de Toegang” in aanloop naar de 

decentralisatie en bij het opstellen van de verordening eind 2014 is gesteld dat de inrichting en het 

vastleggen van de procedure daaromtrent een gemeentelijk taak is (en blijft). De gemeenten hebben – 

als het goed is – destijds zelf de nadere regels, waar artikel 2 naar verwijst, laten vaststellen in hun 

colleges.  

 

(huidig) Artikel 8.1 Algemene voorziening 
1. Een cliënt kan een bijdrage in de kosten verschuldigd zijn voor het gebruik van een algemene 
voorziening, niet zijnde cliëntondersteuning 
2. Voor een bepaalde groep personen kan op de bijdrage voor een algemene voorziening een 
korting percentage gelden. 
3. Het College kan bij nadere regeling bepalen: 
a. voor welke algemene voorzieningen, niet zijnde cliëntondersteuning, de cliënt een bijdrage is 
verschuldigd; 
b. wat per soort algemene voorziening de hoogte van deze bijdrage is.  
c. voor welke groep personen een korting op de bijdrage van toepassing is 
 

 

Naar aanleiding van de uitspraak van de CRvB heeft VNG i.s.m. ministerie BZK, VWS, landsadvocaat 

besloten de regeling van zowel de eb voor maatwerkvoorzieningen en pgb’s als die voor algemene 

voorzieningen, voortaan volledig in de verordening neer te leggen. In § 2 is al uiteengezet om de 

bepaling in een eigen gemeentelijke verordening op te nemen en de huidige gemeentelijke 

Uitvoeringsregels op dit punt aan te passen. 

Andere optie kan zijn om alle algemene voorzieningen over te dragen aan de ISD zodat het in deze 

verordening mee kan.  
  



(huidig) 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 

 

In de modelverordening is dit artikel 16. De modelverordening voorziet nu in een basis voor een 

procedure die moet waarborgen dat alle mantelzorgers die aan de voorwaarden voldoen voor het 

ontvangen van een blijk van waardering in aanmerking kunnen worden gebracht. Dit moet derhalve in 

een (gemeentelijke) verordening zie § 2. Het college kan vervolgens nadere regels stellen. 

 

Huidig artikel 7 lid 2 en 3  is uitgebreider herschreven in wat in de nieuwe verordening artikel 6 lid 3 en 

4 is. 

 

Huidig artikel 8 lid 3 is verworden artikel 7 lid 2,3,,4,5, en 8. Hetgeen nu is opgenomen in artikel 7 was 

in de huidige Verordening overgedragen aan het Dagelijks Bestuur om hierover nadere regels te 

stellen. Dit is nu een raadsbevoegdheid 

 

Huidig artikel 9 lid 2 is geschrapt. Detailafspraken kunnen vormgegeven worden via contracten en 

afspraken met aanbieders. 

 

 

Toegevoegd 

 

Artikel 3 lid 6: voorzienbaarheid cliënt komt alleen voor een maatwerkvoorziening in aanmerking als 

de noodzaak tot ondersteuning voor de cliënt redelijkerwijs niet vermijdbaar was.  
 

Het betreft een facultatief artikel (stond ook in vorige modelverordening maar toen was er wat meer 

twijfel over de haalbaarheid) omdat het niet noodzakelijk is en tevens omdat het daarin opgenomen 

criterium  “voorzienbaarheid” niet letterlijk in de wettekst van de Wmo 2015 wordt genoemd en in de 

jurisprudentie op basis van de huidige Wmo nog geen eenduidigheid bestaat over de reikwijdte en het 

toepassingsbereik van dit criterium. De grondslag voor deze bepaling is artikel 2.1.3. tweede lid, 

aanhef en onder a, van de wet, waarin is bepaald dat de raad in de verordening bepaalt op basis van 

welke criteria wordt vastgesteld of een cliënt voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt.  In 

de memorie van toelichting wordt bij artikel 2.3.5. derde lid, van de wet (Kamerstukken II 2013-14, 33 

841, nr 3 p.148) vervolgens aangegeven dat de maatwerkvoorziening nadrukkelijk een hekkensluiter 

is. 

 

“Alleen wanneer iemand echt niet zelf of met hulp van zijn omgeving in staat is tot zelfredzaamheid of 

participatie en ook een algemene voorziening geen uitkomst biedt, is er een rol voor het college. Dat is 

niet het geval wanneer het gaat om diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen of andere 

maatregelen die naar hun aard gebruikelijk zijn (fiets, schoonmaakmiddelen, wandelstok, eenvoudige 

rollator). Wanneer iemand beschikt over algemeen gebruikelijke zaken, maar deze in verband met zijn 

beperking of problemen niet meer afdoende zijn, kan aanleiding bestaan om een voorziening te 

treffen. Dat is ook niet het geval als de aanvrager zijn hulpvraag redelijkerwijs van te voren had 

kunnen voorzien en met zijn beslissing had kunnen voorkomen, bijvoorbeeld: indien iemand is 

aangewezen op een rolstoel en een huis koopt waarin veel dure aanpassingen moeten worden 

aangebracht, had het in de rede gelegen dat de aanvrager in een al aangepast huis zou zijn gaan 

wonen.”  

 

De memorie van toelichting biedt dus aanknopingspunten om het begrip ‘voorzienbaarheid’ in 

individuele gevallen een rol te laten spelen bij de afwijzing van een voorziening. Uit de nadere 

memorie van antwoord (Kamerstukken I 2013-14, 33841, nr. J, p. 18) blijkt verder dat de wetgever ook 

heeft willen aansluiten bij de huidige rechtspraak op dit punt. We gaan er dan ook vanuit dat de 

wetgever heeft beoogd dat het begrip ‘voorzienbaarheid’ in individuele omstandigheden een rol kan 

spelen. 

Om ‘voorzienbaarheid’ mee te laten wegen bij het al dan niet verlenen van een maatwerkvoorziening, 

dan is het gelet op artikel 2.1.3, tweede lid, aanhef onder a, van de wet, de genoemde 

wetsgeschiedenis en de huidige jurisprudentie noodzakelijk een expliciete grondslag te hebben voor 



afwijzing van een maatwerkvoorziening waarbij de ‘voorzienbaarheid’ een rol speelt. Het zesde lid 

voorziet in een dergelijke grondslag.  

Gelet op de noodzaak tot een individuele beoordeling is het zesde lid als ‘kan-bepaling’ vormgegeven. 

Een categorale afwijzingsgrond is niet mogelijk. Evenmin is een (verkapte) inkomenstoets mogelijk, 

want iedereen kan in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening. Inkomen en vermogen 

kunnen alleen een rol spelen bij de vaststelling van de bijdrage in de kosten.  

 

Artikel 6 lid 3 en 4 Regels voor PGB 

Lid 3 gaat over de manier waarop de hoogte van het pgb wordt vastgelegd, dit is nu een 

raadsbevoegdheid. In de huidige verordening is dit overgedragen aan het Dagelijks Bestuur 

Lid 4 bepaalt dat het Dagelijks Bestuur nadere regels stelt ten aanzien va de berekeningswijze van 

pgb’s maar geeft in tegenstelling tot huidige verordening wel bij Verordenring vastgestelde 

voorwaarden mee 

 

Artikel 7 lid 2, 3, 4, 5 en 8 Maatwerkvoorziening 
Naar aanleiding van de uitspraak van de CRvB is besloten de regeling van zowel de eigen bijdrage 
voor maatwerkvoorzieningen en pgb’s als die voor algemene voorzieningen, voortaan volledig in de 
verordening neer te leggen. Dit betekent dat het aanpassen van de parameters een 
raadsbevoegdheid is geworden en niet langer een bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur. 
 
Artikel 8 aanhef en lid 1  
Voorkoming en bestrijding ten onrechte ontvangen maatwerkvoorziening en pgb’s en misbruik of 
oneigenlijk gebruik van de Wmo 2015: Op grond van artikel 2.1.3, vierde lid, moeten bij verordening in 
ieder geval regels worden gesteld voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een 
maatwerkvoorziening of een pgb, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet. Aan het 
‘bestrijden’ van ten onrechte ontvangen maatwerkvoorzieningen en pgb’s gaat als het goed is een 
poging vooraf om dit te ‘voorkomen’. Duidelijke informatie over enerzijds de rechten en plichten van de 
cliënt en anderzijds de gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik spelen hierbij een belangrijke rol. 
Daarom hebben we het nieuwe eerste lid toegevoegd, dat een ‘informatieplicht’ voor het college 

omvat. 

 

Artikel 8a (nieuw) 
Dit betreft een nieuw artikel, dat tot doel heeft misbruik en oneigenlijk gebruik van pgb’s te bestrijden. 
De ratio is dat in bepaalde gevallen (tijdelijke) opschorting van een betaling uit het pgb naar aanleiding 
van een declaratie een beter instrument is dan beëindiging of weigering (op grond van artikel 2, vierde 
lid, van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015) of zelfs intrekken of herzien van het verleningsbesluit (op 
grond van artikel 2.3.10 van de wet). Door opschorting kan ruimte geboden worden voor 

herstelmaatregelen of nader onderzoek 

 

Artikel 8b (nieuw) 
Het betreft hier het huidige artikel 9, achtste lid. Het onderwerp van het onderzoek is echter verbreed. 
Naast het oog op de beoordeling van de kwaliteit, dient het Dagelijks Bestuur, al dan niet 
steekproefsgewijs, ook te onderzoeken of de verstrekte maatwerkvoorzieningen in natura en pgb’s 
worden gebruikt, respectievelijk besteed ten behoeve van het doel waarvoor ze zijn verstrekt en of de 
besteding op een rechtmatige manier gebeurt. 
Een onderzoek kan zowel betrekking hebben op het handelen van een cliënt of pgb-houder, als 

op de ondersteuningsverlening door een aanbieder. 

 

Artikel 9 (nieuwe nummering huidig artikel 10) lid 1 sub d toegevoegd extra kwaliteitseis. 

 

Herschreven artikel 11 lid 1 sub b  en vernummerd in artikel 10 lid 1 sub b 

 

Artikel 11 (huidig artikel 13) Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of 

chronische problemen 

In het oude artikel werd de bevoegdheid om te bepalen om welke meerkosten het ging en ook de 

hoogte van de tegemoetkoming overgedragen aan het Dagelijks Bestuur.  

 

Delegatie lijkt niet in de lijn met de strekking van de uitspraak van de CRvB. Daarom zijn de 

tegemoetkomingen en de hoogte daarvan nu opgenomen in de Verordening. Voor alle bedragen geldt 



dat is opgenomen dat de bedragen vermeld in de Verordening prijspeil 2017 heeft en dat de bedragen 

jaarlijks worden geïndexeerd en het Dagelijks Bestuur zorg draagt voor de bekendmaking daarvan.  

 

 

§ 4. Conversietabel 

 

Huidige artikel Nieuw artikel 

Artikel 1. Begripsbepalingen 
1. In deze verordening en de daarop berustende 
bepalingen wordt verstaan onder: 

f. Gesprek:  gesprek in het kader van het 

onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, 

van de wet; 

j. Melding:  melding aan het college als bedoeld 

in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet; 
 

Artikel 1. Begripsbepalingen 
1. In deze verordening en de daarop berustende 
bepalingen wordt verstaan onder: 

f. Gesprek:  gesprek in het kader van het 

onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, 

van de wet; 

j. Melding:  melding aan het college als bedoeld 

in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet; 

 

Artikel 2. Procedureregels aanvraag 
maatschappelijke ondersteuning 
Het college bepaalt met inachtneming van de 
artikelen 2.3.1 tot en met 2.3.5 van de wet bij 
nadere regeling op welke wijze in samenspraak 
met de cliënt wordt vastgesteld of de cliënt voor 
een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, 
participatie, beschermd wonen of opvang in 
aanmerking komt. 

 

Artikel 2. Procedureregels aanvraag 
maatschappelijke ondersteuning 
Het college bepaalt met inachtneming van de 
artikelen 2.3.1 tot en met 2.3.5 van de wet bij 
nadere regeling op welke wijze in samenspraak 
met de cliënt wordt vastgesteld of de cliënt voor 
een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, 
participatie, beschermd wonen of opvang in 
aanmerking komt. 
 

Artikel 4. Criteria voor een 
maatwerkvoorziening  
Lid 1 tot en met 5 

Artikel 4. Criteria voor een 
maatwerkvoorziening  

Lid 1 tot en met 5 

Lid 6. Ten aanzien van een 

maatwerkvoorziening met betrekking tot 

zelfredzaamheid en participatie geldt dat een 

cliënt alleen voor een maatwerkvoorziening in 

aanmerking komt als de noodzaak tot 

ondersteuning: 

a. voor de cliënt redelijkerwijs niet vermijdbaar 

was, en 

b. voorzienbaar was, maar van cliënt 

redelijkerwijs niet verwacht kon worden 

maatregelen te hebben getroffen die de 

hulpvraag overbodig had gemaakt.   

Artikel 7. Regels voor pgb 
1. Het Dagelijks Bestuur 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 
Dagelijks Bestuur 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. Het Dagelijks Bestuur bepaalt bij nadere 
regeling  op welke  wijze  de hoogte van 
een pgb wordt vastgesteld. 

4. Het Dagelijks Bestuur bepaalt bij nadere 
regeling onder welke voorwaarden 

Artikel 6. Regels voor pgb 
1. Het Dagelijks Bestuur 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 
Dagelijks Bestuur 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 



betreffende het tarief, een cliënt aan wie 
een pgb wordt verstrekt de mogelijkheid 
heeft om diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en andere 
maatregelen te betrekken van een 
persoon die behoort tot het sociaal 
netwerk. 

 

tarief waarmee redelijkerwijs is verzekerd 
dat het pgb toereikend is om veilige, 
doeltreffende en kwalitatief goede diensten, 
hulpmiddelen, woningaanpassingen en 
andere maatregelen die tot de 
maatwerkvoorzieningen behoren, van derde 
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 ISD Bollenstreek gemeenten 
beschikbare maatwerkvoorziening in natura.  

4. Het Dagelijks Bestuur stelt nadere regels ten 
aanzien van de berekeningswijze  van pgb’s. 
hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
verschillende vormen van zorg en 
ondersteuning en, voor zover van toepassing, 
in ieder geval in verband met de te bieden 
deskundigheid en of er gewerkt wordt 
volgens toepasselijke professionele of 
kwaliteitsstandaarden 
5. Een cliënt aan wie een pgb wordt vertrekt, 
kan diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en anderen maatregelen 
betrekken 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 hulpverleners, en 
b. tussenpersonen of belangenbehartigers niet 
uit het pgb worden betaald. 

 

 

Artikel 8.1 Algemene voorziening 
1. Een cliënt kan een bijdrage in de kosten 

verschuldigd zijn voor het gebruik van 
een algemene voorziening, niet zijnde 
cliëntondersteuning 

2. Voor een bepaalde groep personen kan 
op de bijdrage voor een algemene 
voorziening een korting percentage 
gelden. 

3. Het College kan bij nadere regeling 
bepalen: 

a. voor welke algemene 

voorzieningen, niet zijnde 

cliëntondersteuning, de cliënt 

een bijdrage is verschuldigd; 

b. wat per soort algemene 

voorziening de hoogte van deze 

bijdrage is.  

c. voor welke groep personen een 

korting op de bijdrage van 

toepassing is 

Artikel 8.2 Maatwerkvoorziening 

Artikel 8.1 Algemene voorziening 

1. Een cliënt kan een bijdrage in de kosten 

verschuldigd zijn voor het gebruik van een 

algemene voorziening, niet zijnde 

cliëntondersteuning 

2. Voor een bepaalde groep personen kan op de 

bijdrage voor een algemene voorziening een 

korting percentage gelden. 

3. Het College kan bij nadere regeling bepalen: 

a. voor welke algemene voorzieningen, niet 

zijnde cliëntondersteuning, de cliënt een 

bijdrage is verschuldigd; 

b. wat per soort algemene voorziening de 

hoogte van deze bijdrage is.  

c. voor welke groep personen een korting op de 

bijdrage van toepassing is 

 
Artikel 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 



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 cliënt  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  
a. Op welke wijze de kostprijs van 

een maatwerkvoorziening en 
pgb wordt bepaald 

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

 

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 wordt de 
bijdrage, dan wel het totaal van de 
bijdragen, verlaagd door het percentage 
, genoemd in dat lid, te verlagen naar 
10%.  

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 
opstapzone

1
 

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 

                                                

1 Uitzondering inwoners Noordwijk 1:  voor inwoners van de gemeente Noordwijk is de eerst zone gratis. 

Uitzondering inwoners Noordwijk 2: Vervoer naar ziekenhuizen in Haarlem of Haarlemmermeer is in principe gratis, tenzij er 
andere voorliggende voorzieningen zijn (zoals Wlz of zorgverzekeraar). 



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 2017 

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. 

 

Artikel 9. Nieuwe feiten en omstandigheden, 
herziening, intrekking of terugvordering 

Lid 8. Het Dagelijks Bestuur onderzoekt uit het 

oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg, al 

dan niet steekproefsgewijs, de bestedingen van 

pgb’s. 

Artikel 8. Voorkoming en bestrijding ten 
onrechte ontvangen maatwerkvoorzieningen 
en pgb’s en misbruik of oneigenlijk gebruik 
van de Wmo 2015 

1. Het Dagelijks Bestuur informeert 
cliënten of hun vertegenwoordiger in 
begrijpelijke bewoordingen over de 
rechten en plichten die aan het 
ontvangen van een maaterkvoorziening 
of pgb zijn verbonden en over de 
mogelijke gevolgen an misbruik en 
oneigenlijk gebruik van de wet.   

Lid 8. Het Dagelijks Bestuur onderzoekt uit het 

oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg, al 

dan niet steekproefsgewijs, de bestedingen van 

pgb’s. 

 
Artikel 8a Opschorting betaling uit het pgb 

Het Dagelijks Bestuur kan de Sociale 
verzekeringsbank gemotiveerd 
verzoeken te beslissen tot een geheel of 
gedeeltelijke opschorting voor ten 
hoogste dertien weken van betalingen 
uit het pgb als er ten aanzien van een 
client een ernstig vermoeden is gerezen 
dat er sprake is van een omstandigheid 
als bedoeld in artikel 2.3.10, eerste lid, 
onder a, d of e van de wet. 

 
Artikel 8b Onderzoek naar kwaliteit en recht- 
en doelmatigheid maatwerkvoorzieningen en 
pgb’s 

Het Dagelijks Bestuur onderzoekt 
periodiek, al dan niet steekproefsgewijs, 
het gebruik van maatwerkvoorzieningen 
en pgb’s met het oog op de beoordeling 
an de kwaliteit en recht- en 
doelmatigheid daarvan. 

 

 

 

Artikel 10. Kwaliteitseisen maatschappelijke 
ondersteuning 

Artikel 9. Kwaliteitseisen maatschappelijke 

ondersteuning 



1. Aanbieders zorgen voor een goede 
kwaliteit van maatwerkvoorzieningen, 
eisen met betrekking tot de 
deskundigheid van beroepskrachten 
daaronder begrepen, door: 

a. (…) 
b. (…)  
c. (…) 

2. Het Dagelijks Bestuur kan bij nadere 
regeling bepalen welke verdere eisen 
worden gesteld aan de kwaliteit van 
maatwerkvoorzieningen, eisen met 
betrekking tot de deskundigheid van 
beroepskrachten daaronder begrepen. 
Het Dagelijks Bestuur verwijst voor de 
overige van toepassing zijnde 
kwaliteitseisen naar de kwaliteitseisen 
zoals deze zijn opgenomen in de 
aanbestedingsdocumenten en/of 
contractueel zijn vastgelegd. 

3. Onverminderd andere 
handhavingsbevoegdheden ziet het 
Dagelijks Bestuur toe op de naleving 
van deze eisen door periodieke 
overleggen met de aanbieders, een 
jaarlijks cliëntervaringsonderzoek, en 
het zo nodig in overleg met de cliënt ter 
plaatse controleren van de geleverde 
maatwerkvoorzieningen. 

 

1. Aanbieders zorgen voor een goede 

kwaliteit van maatwerkvoorzieningen, eisen met 

betrekking tot de deskundigheid van 

beroepskrachten daaronder begrepen, door: 

a. (…) 

b. (…)  

c. (…) 
d. voor zover van toepassing, erop toe te zien 
dat de kwaliteit van de voorzienignen en de 
deskundigheid van beroepskrachten tenminste 
voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking 
te komen voor de in de toepasseljke sector 
erkende keurmerken. 

2. Het Dagelijks Bestuur kan bij nadere regeling 

bepalen welke verdere eisen worden gesteld 

aan de kwaliteit van maatwerkvoorzieningen, 

eisen met betrekking tot de deskundigheid van 

beroepskrachten daaronder begrepen. Het 

Dagelijks Bestuur verwijst voor de overige van 

toepassing zijnde kwaliteitseisen naar de 

kwaliteitseisen zoals deze zijn opgenomen in de 

aanbestedingsdocumenten en/of contractueel 

zijn vastgelegd. 

2.Onverminderd andere  

handhavingsbevoegdheden ziet het Dagelijks 

Bestuur toe op de naleving van deze eisen door 

periodieke overleggen met de aanbieders, een 

jaarlijks cliëntervaringsonderzoek, en het zo 

nodig in overleg met de cliënt ter plaatse 

controleren van de geleverde 

maatwerkvoorzieningen. 

Artikel 11. Verhouding prijs en kwaliteit 
levering maatwerkvoorziening door derden  

1. Het Dagelijks Bestuur houdt in het 
belang van een goede prijs-
kwaliteitverhouding bij de vaststelling 
van de tarieven die het hanteert voor 
door derden te leveren diensten, in ieder 
geval rekening met: 

a. (…); 
b. de voor de sector toepasselijke 

cao-schalen in relatie tot de 
zwaarte van de functie 

c. (…) 
d. (…) 
e. (…) 

 

Artikel 10. Verhouding prijs en kwaliteit 
levering maatwerkvoorziening door derden  

1  Het Dagelijks Bestuur houdt in het belang 
van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij 
de vaststelling van de tarieven die het 
hanteert voor door derden te leveren 
diensten, in ieder geval rekening met: 

a. (…); 
b. de voor de sector toepasselijke 

cao-schalen in relatie tot de 
zwaarte van de functie kosten 
van de beroepskracht, 
waaronder de loonkosten en 
overige kosten voortvloeiend uit 
de toepasselijke collectieve 
arbeidsovereenkomst, de 
kosten van wettelijke 
verplichtingen ter zake van de 
arbeid en de overige kosten van 
wettelijke verplichtingen 
verbonden aan het leveren van 
een dienst 

c. (…) 
d. (…) 
e. (…) 

 



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 

 

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 

 

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 11 Tegemoetkoming meerkosten 
personen met een beperking of chronische 
problemen 

1. De tegemoetkoming voor:  
a) de kosten van het gebruik van een 

eigen auto, een bruikleenauto of vervoer 
door derden geldt een maximumbedrag 
van € 732,00 per jaar.  Uitbetaling van 
de financiële tegemoetkoming vindt 
plaats na declaratie van de gemaakte 
kosten. De declaratie moet binnen 1 
maand na afloop van elk kwartaal zijn 
ingediend.   

b) de kosten van het gebruik van een taxi 
geldt een maximumbedrag van € 
4.155,00 per jaar 

c) de kosten van het gebruik van een 
rolstoeltaxi geldt een maximumbedrag 
van € 6.260,00 per jaar 

d) 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. 

e) bezoekbaar maken van de woning 
bedraagt maximaal: € 2.390,00.  

f) logeerbaar maken van de woning 
bedraagt maximaal: € 5.590,00 

g) verhuis- en inrichtingskosten bedraagt 
maximaal:   

 € 2.980,00 als de persoon met 
beperkingen verhuist naar de 
meest adequate en/of 
aangepaste woning;   

 € 5.965,00 als een adequate 
c.q. aangepaste woning op 
verzoek van de ISD 
Bollenstreek door de huurder 
wordt vrijgemaakt. 

h) tijdelijke huisvesting gedurende een 
periode van maximaal 6 maanden 
bedraagt: 

 de werkelijke kosten met een 
maximum van € 537,00 per 
maand als tegemoetkoming in 
de kosten van het tijdelijk 
betrekken van zelfstandige 
woonruimte en het langer 
moeten aanhouden van de te 
verlaten woonruimte; 



 de werkelijke kosten met een 
maximum van € 268,00 per 
maand als tegemoetkoming in 
de kosten van het tijdelijk 
betrekken van een niet-
zelfstandige woonruimte. 

i) 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 € 537,00 per maand. 

j) in de kosten van onderhoud en keuring 
van een op grond van de Verordening 
verstrekte woonvoorziening zal het 
bedrag als bedoeld in bijlage 3 van dit 
Uitvoeringsbesluit niet te boven gaan.  

k) de reparatiekosten is gelijk aan de voor 
vergoeding in aanmerking komende 
kosten. 

2. De in het eerste lid genoemde bedragen 
zijn uitgedrukt in het prijspeil van 2017 
en worden ieder opvolgend kalenderjaar 
gewijzigd aan de hand van ontwikkeling 
van cpi. De berekende bedragen 
worden afgegrond op een veelvoud van: 
bedragen < € 1.000,00: afronding op 
hele euro’s (behoudens de uurtarieven 
voor hulp bij het huishouden) 
bedragen > € 1.000,00 : afronding op  
€ 5,00 

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

 

 


