Was – Wordt tabel
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 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 6 Regels voor pgb
Lid 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

Artikel 7. Regels voor pgb
Lid 4
De hoogte van een pgb voor:
a. een voorziening wordt bepaald
op ten hoogste de kostprijs van
de voorziening die de aanvrager
op dat moment zou hebben
ontvangen als de voorziening in
natura zou zijn verstrekt. Als de
naturaverstrekking een
tweedehands voorziening
betreft, wordt de kostprijs
daarop gebaseerd, met een
looptijd gelijk aan de verkorte
termijn waarop de voorziening
technisch is afgeschreven,
rekening houdend met
onderhoud en verzekering. Als
de naturaverstrekking een
nieuwe voorziening betreft,
wordt de kostprijs daarop
gebaseerd, rekening houdend
met een eventueel door de ISD
Bollenstreek te ontvangen
korting - voorzover de klant
daar ook aanspraak op kan
maken- en rekening houdend
met onderhoud en verzekering;
b hulp bij het huishouden:
1°. categorie 1, 2 en 3
door een daartoe opgeleid
persoon in dienst bij een
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zorgaanbieder: op basis
van het [laagste]
toepasselijke tarief per uur
of resultaat dat hiervoor
zou worden gehanteerd
door een door de
gemeente gecontracteerde
aanbieder; zogenoemde
Zorginstellingstarief1
2°. categorie 1, 2 en 3
door een daartoe opgeleid
persoon niet in dienst bij
een zorgaanbieder op basis
van het [laagste]
toepasselijke tarief per uur
of resultaat dat hiervoor
zou worden gehanteerd
door een door de
gemeente gecontracteerde
aanbieder met een korting
van 20%, zogenoemde
ZZP tarief;
3°. categorie 1,2 en 3 door
een persoon uit het sociale
netwerk of persoon met
een arbeidsverhouding als
bedoel in artikel 5, eerste
lid van de Wet op de
loonbelasting 1964, wel of
niet daartoe opgeleid : op
basis van [laagste]
toepasselijke tarief per uur
of resultaat dat hiervoor
zou worden gehanteerd
door een door de
gemeente gecontracteerde
aanbieder met een korting
van 50% met een
maximum tot het tarief
genoemd in artikel 5.22
Regeling langdurige zorg,
zogenoemde Sociaal
Netwerk tarief;
c. reguliere individuele
begeleiding:
1 uitgevoerd door een
daartoe opgeleid persoon
in dienst bij een
zorgaanbieder: op basis
van het [laagste]
toepasselijke tarief per uur
of resultaat dat hiervoor
zou worden gehanteerd
door een door de
gemeente gecontracteerde
aanbieder, zogenoemde
Zorginstellingstarief2;
2. uitgevoerd door een
daartoe opgeleid persoon
niet in dienst bij een
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zorgaanbieder: op basis
van het [laagste]
toepasselijke tarief per uur
of resultaat dat hiervoor
zou worden gehanteerd
door een door de
gemeente gecontracteerde
aanbieder met een korting
van 20%, zogenoemde
ZZP tarief;
3. uitgevoerd door een
persoon uit het sociale
netwerk of door een niet
daartoe opgeleid persoon
wordt aangesloten bij het
in het tweede lid van
artikel 5.22 van de
Regeling langdurige zorg
genoemde gangbare tarief
voor een persoon uit het
sociaal netwerk, het
zogenoemde Sociaal
netwerk tarief.
D. gespecialiseerde individuele
begeleiding:
1. uitgevoerd door een
daartoe opgeleid persoon
in dienst bij een
zorgaanbieder: op basis
van het [laagste]
toepasselijke tarief per uur
of resultaat dat hiervoor
zou worden gehanteerd
door een door de
gemeente gecontracteerde
aanbieder, zogenoemde
Zorginstellingstarief3;
2. uitgevoerd door een
daartoe opgeleid persoon
niet in dienst bij een
zorgaanbieder: op basis
van het [laagste]
toepasselijke tarief per uur
of resultaat dat hiervoor
zou worden gehanteerd
door een door de
gemeente gecontracteerde
aanbieder met een korting
van 20%, zogenoemde
ZZP tarief;
3. uitgevoerd door een
persoon uit het sociale
netwerk of door een niet
daartoe opgeleid persoon
wordt bij het in het
tweede lid van artikel 5.22
van de Regeling langdurige
zorg genoemde gangbare
tarief voor een persoon uit
het sociaal netwerk, het
zogenoemde Sociaal
3
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netwerk tarief.
E. reguliere dagbesteding:
met laag intensieve
ondersteuning
uitgevoerd door daartoe opgeleide
personen in dienst van een
zorgaanbieder: op basis van het
toepasselijke tarief per uur of
resultaat dat hiervoor zou
worden gehanteerd door een
door de ISD Bollenstreek
gecontracteerde aanbieder,
zogenoemde
Zorginstellingstarief4
uitgevoerd door een daartoe
opgeleid persoon niet in dienst bij
een zorgaanbieder: op basis van
het [laagste] toepasselijke tarief
per uur of resultaat dat hiervoor
zou worden gehanteerd door een
door de gemeente gecontracteerde
aanbieder met een korting van
20%, zogenoemde ZZP tarief;
F. gespecialiseerde dagbesteding
met hoog intensieve
ondersteuning
uitgevoerd door daartoe
opgeleide personen in dienst
van een zorgaanbieder: op
basis van het toepasselijke
tarief per uur of resultaat dat
hiervoor zou worden
gehanteerd door een door de
ISD Bollenstreek
gecontracteerde aanbieder,
zogenoemde
Zorginstellingstarief5
uitgevoerd door een daartoe
opgeleid persoon niet in dienst bij
een zorgaanbieder: op basis van
het [laagste] toepasselijke tarief
per uur of resultaat dat hiervoor
zou worden gehanteerd door een
door de gemeente gecontracteerde
aanbieder met een korting van
20%, zogenoemde ZZP tarief;

5. Een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt, kan diensten,
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen

G. kortdurend verblijf- en
respijtzorg
uitgevoerd door:
a. daartoe opgeleide
personen in dienst van een
zorgaanbieder: op basis
van het toepasselijke tarief
per etmaal dat hiervoor
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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.

zou worden gehanteerd
door een door de ISD
Bollenstreek
gecontracteerde aanbieder,
zogenoemde
Zorginstellingstarief6
b. daartoe (niet) opgeleide
personen niet in dienst van
een zorgaanbieder of een
persoon uit het sociale
netwerk: op basis van het
toepasselijke tarief per
etmaal dat hiervoor zou
worden gehanteerd door
een door de ISD
Bollenstreek
gecontracteerde aanbieder
met een korting van 20%
H vervoer van en naar de
dagbesteding: op basis van het
tarief dat hiervoor wordt
gehanteerd bij de uitvoering van
de Wet langdurige zorg;
I een autoaanpassing: op basis
van de laagste kostprijs van de
noodzakelijke aanpassingen die
hiervoor zou worden gehanteerd
door een door de gemeente
gecontracteerde leverancier;
j. aanschaf en onderhoud van
een sportrolstoel: op basis van
de laagste prijs en het laagste
tarief die hiervoor zouden
worden gehanteerd door een
door de gemeente
gecontracteerde leverancier;

5. Een cliënt aan wie een pgb
wordt verstrekt, kan diensten,
hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere
maatregelen onder de volgende
voorwaarden betrekken van een
persoon die behoort tot het sociale
netwerk als:
a. deze persoon hiervoor een
tarief hanteert dat niet hoger is
dan het op grond van het derde
en vierde lid gehanteerde
tarief, en
b. tussenpersonen of
belangenbehartigers
niet uit het pgb worden
betaald.
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Artikel 7 Maatwerkvoorziening
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%.
5, voetnoot 1
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)

Artikel 8 Maatwerkvoorziening
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%.

5, voetnoot 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
1

zorgverzekeraar).

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

Artikel 9 Voorkoming en
bestrijding ten onrechte
ontvangen
maatwerkvoorzieningen en
pgb’s en misbruik of
oneigenlijk gebruik van de
Wmo 2015
lid 3 sub d
de cliënt langer dan 8 weken
verblijft in een instelling als
bedoeld in de Wet langdurige zorg
of de Zorgverzekeringswet

Artikel 8a opschorting betaling uit het pgb

Artikel 9a opschorting betaling
uit het pgb
2. Het Dagelijks Bestuur kan de
Sociale verzekeringsbank
gemotiveerd verzoeken te
beslissen tot een gehele of
gedeeltelijke opschorting van
betalingen uit het pgb voor de
duur van de opname als sprake is
van een omstandigheid als bedoeld
in artikel 9, derde lid, onder d.
3. Het Dagelijks Bestuur stelt de
pgb-houder schriftelijk op de
hoogte van het verzoek op grond
van het eerste en tweede lid.

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. de aard en omvang van de te verrichten
taken;
b. de kosten van de beroepskracht, waaronder
de loonkosten en overige kosten

Artikel 10. Verhouding prijs en
kwaliteit levering dienst door
derden
1. Ter waarborging van een goede
verhouding tussen de prijs voor de
levering van een dienst door een
derde als bedoeld in artikel 2.6.4
van de wet en de eisen die gesteld
worden aan de kwaliteit van de
dienst stelt het Dagelijks Bestuur
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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. een redelijke toeslag voor overheadkosten;
d. een voor de sector reële mate van nonproductiviteit van het personeel als gevolg
van verlof, ziekte, scholing en werkoverleg;
e. kosten voor bijscholing van het personeel
2. 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 overige maatwerkvoorzieningen, in ieder
geval rekening met:
a. de marktprijs van de maatwerkvoorziening,
en
b. de eventuele extra taken die in verband met
de maatwerkvoorziening van de leverancier
worden gevraagd, zoals:
1. aanmeten, leveren en plaatsen
van de maatwerkvoorziening;
2. instructie over het gebruik van de
maatwerkvoorziening;
3. onderhoud van de
maatwerkvoorziening, en
4. verplichte deelname in bepaalde
samenwerkingsverbanden (bijv.
sociaal wijkteams).

vast:
a. een vaste prijs, die geldt voor
een inschrijving als bedoeld in de
Aanbestedingswet 2012 en het
aangaan overeenkomst met derde;
of
b. een reële prijs die geldt als
ondergrens
voor:
1°. een inschrijving en het
aangaan overeenkomst met de
derde, en
2°. de vaste prijs, bedoeld in
onderdeel a.
2. Het Dagelijks Bestuur stelt de
prijzen, bedoeld in het eerste lid,
vast:
a. overeenkomstig de eisen aan
de kwaliteit van die dienst,
waaronder de eisen aan de
deskundigheid van de
beroepskracht, bedoeld in artikel
2.1.3, tweede lid, onderdeel c, van
de wet, en
b. rekening houdend met de
continuïteit in de hulpverlening,
bedoeld in artikel 2.6.5,
tweede lid, van de wet, tussen
degenen aan wie de dienst wordt
verstrekt en de
betrokken hulpverleners.
3. Het Dagelijks Bestuur baseert
de vaste prijs of de reële prijs op
de volgende kostprijselementen:
a. de kosten van de
beroepskracht;
b. redelijke overheadkosten;
c. kosten voor niet productieve
uren van de beroepskrachten als
gevolg van verlof, ziekte, scholing,
werkoverleg;
d. reis en opleidingskosten;
e. indexatie van de reële prijs
voor het leveren van een dienst;
f. overige kosten als gevolg van
door de gemeente gestelde
verplichtingen voor aanbieders
waaronder
rapportageverplichtingen en
administratieve verplichtingen, en
Artikel 12. Meldingsregeling
calamiteiten en geweld
1. Het college treft een
regeling voor het melden
van calamiteiten en geweld
bij de verstrekking van een
voorziening door een
aanbieder en wijst een
toezichthoudend
ambtenaar aan.
2. Aanbieders melden iedere

7

calamiteit en ieder
geweldsincident dat zich
heeft voorgedaan bij de
verstrekking van een
voorziening onverwijld aan
de toezichthoudend
ambtenaar.
3. De toezichthoudend
ambtenaar, bedoeld in
artikel 6.1, van de wet,
doet onderzoek naar de
calamiteiten en
geweldsincidenten en
adviseert het college over
het voorkomen van
verdere calamiteiten en
het bestrijden van geweld.
Artikel 14. Jaarlijkse
waardering mantelzorgers
1. Mantelzorgers van cliënten
in de gemeente kunnen
door middel van een
melding bij het college
voor het ontvangen van
een jaarlijkse blijk van
waardering in aanmerking
worden gebracht.
2. De jaarlijkse hoogte van
de blijk van waardering
wordt vastgesteld via de
gemeentelijke begroting.
3. Het college bepaalt
jaarlijks na overleg met de
mantelzorgadviseurs en de
Wmo Adviesraad de blijk
van waardering.
Artikel 18 Right to Challenge
Artikel 2.6.7 lid 1 van de wet
maakt het mogelijk dat
ingezetenen en maatschappelijke
initiatieven in aanmerking komen
voor het uitvoeren van taken op
grond van de WMO 2015. Bij
algemene maatregel van bestuur
kan worden bepaald welke eisen
gelden voor het door ingezetenen
en maatschappelijke initiatieven
laten uitvoeren van taken van het
college en op welke wijze en aan
de hand van welke criteria de
effecten worden geëvalueerd
Met dit artikel wordt het, naar Brits
voorbeeld, mogelijk dat een ‘right
to challenge’ wordt toegepast. Het
college hecht veel waarde aan
initiatieven van inwoners en wil
graag dat deze initiatieven ook tot
uiting komen. Daarom moeten
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inwoners de gemeente kunnen
uitdagen om (een deel van) de
maatschappelijke ondersteuning,
beter uit te voeren dan de
gemeente dat doet of de door de
gemeente gecontracteerde
maatschappelijke partners. Door
deze mogelijkheid in de
verordening op te nemen,
onderstreept het college het
belang van inwoners die initiatief
nemen. Het Right to Challenge is
opgenomen in de Transformatieagenda 2017-2018 van vijf
gemeenten in de Bollenstreek, te
weten Lisse, Hillegom, Teylingen,
Noordwijk en Noordwijkerhout. Dit
artikel geldt alleen voor de
gemeente Hillegom.
a. Bekendmaking van de
mogelijkheid de gemeente uit te
dagen
In lid 1 wordt geregeld dat er
actief over de “Right to Challenge”
wordt gecommuniceerd. Dit kan
door op de gemeentelijke website
hier aandacht aan te besteden,
door in gesprek te gaan met
bijvoorbeeld wijkverenigingen of
organisaties die zich rechtsreeks
richten tot de cliënten (zoals MEE
en andere ondersteuners van
cliënten) en mantelzorgers.
b. Het moment waarop de
gemeente uitgedaagd kan worden
Lid 2: Gemeenten kiezen soms
voor meerjarige contracten, dan
zou het onmogelijk zijn tussentijds
aanpassingen te doen. Als een
gemeente voor een periode langer
dan een jaar contracten aangaat,
dan komt daar een bepaling in dat
jaarlijks aanpassingen mogelijk
zijn. Zeker in de beginfase zal de
gemeente ook het volume van de
ondersteuning niet voor jaren
willen vastleggen.
c. Hoe het zich verhoudt tot de
inkoop van een kavel van
maatschappelijke ondersteuning
Lid 2 spreekt over “(delen van) de
taken”, zonder dit in detail vast te
leggen kunnen inwoners dus ook
kleinschalige initiatieven
ontplooien voor een buurtje of een
deel van een specifieke groep
cliënten.
d. De continuïteitseisen
Lid 3 gaat in op een reëel risico
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van bewonersinitiatieven: de
continuïteit. Het oprichten van een
rechtspersoon geeft de cliënt en de
gemeente een basis van
zekerheid. Uiteraard kijkt de
gemeente ook naar andere
elementen, zoals de betrokkenheid
van een professionele organisatie
(kan een zorgaanbieder zijn, maar
ook een bedrijf of wijkvereniging).
In lid 5 is vastgelegd dat een plan
niet een idee van één individu kan
zijn, maar een breder draagvlak
moet hebben. In de praktijk moet
blijken hoe levensvatbaar de
ideeën van uitdagers zijn, het is
niet wenselijk in de verordening te
veel drempels op te werpen.
e. Aan welke kwaliteitseisen dient
een initiatief te voldoen, in
vergelijking met de algemeen
geldende lokaal vastgelegde
kwaliteitseisen
In de verordening staat al aan
welke kwaliteitseisen de
maatschappelijke ondersteuning
moet voldoen. Uiteraard dienen de
uitdagers ook aan deze eisen te
voldoen. Eventueel aanvullende
eisen kunnen daarom alleen
betrekking hebben op continuïteit
en mogelijk de kwaliteit van de
betrokkenen die geen
zorgprofessional zijn. In het plan
moeten de uitdagers daar
aandacht aan besteden. Door dit
zo op te nemen in de verordening
kan de gemeente hier het plan ook
op toetsen.
f. Begeleiding van initiatieven in de
beginfase en in de uitvoeringsfase
In de praktijk blijken goede ideeën
vaak gesmoord te worden in de
beginfase, waarin de
initiatiefnemers uitvinden aan
welke gemeentelijke eisen moeten
worden voldaan. De tijd die aan
dergelijke “bijzaken” dient te
worden besteed is redelijk hoog.
Dit bevordert de motivatie over
het algemeen niet. Lid 6 sub b
komt hieraan tegemoet, door het
college een rol te geven in de
begeleiding van initiatieven in de
beginfase en uitvoeringsfase.
g. Verantwoording aan de
gemeente
Het mooie van initiatieven van
onderop is dat ze de logica van de
burger volgen. Maar als ze de
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gemeente uitdagen dat ze zaken
beter kunnen organiseren, dienen
ze wel tot op zekere hoogte zich te
voegen naar de werkwijze van de
gemeente. Met lid 6 sub c wordt
voorkomen dat een initiatief ten
onder zou kunnen gaan, omdat zij
de verantwoording volgens de
gemeentelijke systematiek niet
goed op orde krijgen.
h. Klachtenregeling
De klachtregeling van aanbieders
is in de verordening Wmo
geregeld. Voor kleine aanbieders
kan dit een probleem vormen.
Deels vanwege hun lage overhead
(de afhandeling van klachten valt
onder overhead), deels omdat de
relatie tussen cliënt en aanbieder
heel direct is en daarmee het
indienen van een klacht meestal
direct gevolgen heeft voor de
relatie tussen hulpverlener en
cliënt. Het is daarom aan te
bevelen bij de afhandeling van
klachten een externe partij een rol
te geven.
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Toelichting
Artikel 2. Procedureregels aanvraag maatschappelijke ondersteuning
Deze bepaling is opgenomen om een zorgvuldige procedure te waarborgen en kan worden gezien
als een uitwerking van de verplichte delegatiebepaling van artikel 2.1.3, eerste lid en tweede lid,
onder a, van de wet. Daarbij is onder meer bepaald dat de gemeente bij verordening in ieder geval
bepaalt op welke wijze een cliënt in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening voor
zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang.
Artikel 7. Regels voor pgb
Het vierde lid geeft regels voor de wijze van berekening van de hoogte van de bedragen voor pgb’s
voor afzonderlijke maatwerkvoorzieningen. Bij de onderdelen b tot en met e maakt de gemeente
onderscheid tussen welke persoon de ondersteuning levert. Voor een persoon in dienst van een
zorgaanbieder wordt een hoger tarief gehanteerd dan voor een zzp’er of een persoon die behoort
tot het sociale netwerk. Voor lichte of basale vormen ondersteuning wordt een lager tarief
gehanteerd dan voor specialistische vormen van ondersteuning. Ook de opleiding van de persoon
die de hulp levert kan een onderscheidend criterium zijn. Daarbij is getracht een duidelijke relatie
te leggen met het tarief voor vergelijkbare ondersteuning als deze door een door de gemeente
gecontracteerde zorgaanbieder zou zijn geleverd. Gemeenten die hebben ingekocht op basis van
resultaat zullen een pgb tarief per resultaat hanteren. Gemeenten die op andere wijze hebben
ingekocht zullen een pgb tarief per uur of dagdeel (bijvoorbeeld bij dagbesteding) hanteren.
Indien de gemeente voor alle gecontracteerde zorgaanbieder één tarief hanteert voor een bepaald
type ondersteuning per uur, resultaat of dagdeel, dan zal dit tevens het pgb tarief zijn. Er is dan
geen sprake van het laagste toepasselijke tarief.
Bij het bepalen van de hoogte van een pgb voor verhuishulp (onderdeel i) en het bezoekbaar
maken van een woning (onderdeel k) wordt rekening gehouden of de cliënt al dan niet gebruik zal
maken van een erkende verhuizer, respectievelijk erkende aannemer. In aanvulling hierop gelden
op grond van het vijfde lid voorwaarden waaronder de ontvanger van een pgb een voorziening kan
betrekken van een persoon die behoort tot zijn sociale netwerk. Hieruit kan volgen dat de cliënt in
aanmerking komt voor een lager tarief dan berekend overeenkomstig het vierde lid.
De zaak “die de aanvrager zou hebben ontvangen als de zaak in natura zou zijn verstrekt”
(onderdeel a) kan in bepaalde gevallen ook een tweedehands voorziening betreffen. Als dat zo is,
dan worden de kostprijs en afschrijvingstermijn daarop gebaseerd.
Op grond van het vijfde lid gelden voorwaarden waaronder de ontvanger van een pgb diensten,
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen kan betrekken van een persoon die
behoort tot zijn sociale netwerk. Deze persoon hanteert hiervoor een tarief dat niet hoger is dan
het op grond van het derde en vierde lid gehanteerde tarief Bovendien mogen er geen
tussenpersonen of belangenbehartigers uit het pgb betaald worden.
Daarnaast is van belang dat in de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstukken II 2013/14,
33 841, nr. 34) de regering heeft aangegeven dat onder dit sociale netwerk ook mantelzorgers
kunnen vallen. Wel is de regering van mening dat de beloning van het sociale netwerk in elk geval
beperkt moet blijven tot die gevallen waarin het de gebruikelijke hulp overstijgt en dit aantoonbaar
tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is. Overeenkomstig de
huidige Wmo-praktijk met betrekking tot informele hulp wordt hierbij in ieder geval gedacht aan
diensten (zorg van mantelzorgers bijvoorbeeld). Informele hulp bij hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatregelen is minder goed denkbaar. Ingeval ook hiervoor een
pgb wordt aangevraagd is voor gemeenten van belang dat slechts een pgb wordt verstrekt indien
naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur is gewaarborgd dat de in te kopen diensten,
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen veilig, doeltreffend en cliëntgericht
worden verstrekt (artikel 2.3.6, tweede lid, onder c, van de wet). Bij het beoordelen van de
kwaliteit als bedoeld in artikel 2.3.6, tweede lid, onder c, van de wet weegt het Dagelijks Bestuur
mee of de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen in redelijkheid
geschikt zijn voor het doel waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt (artikel 2.3.6,
derde lid, van de wet).
Het bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg gangbare tarief voor personen uit het sociale
netwerk – waar in dit artikel naar verwezen wordt – bedraagt op dit moment overeenkomstig
artikel 5.22 van de Regeling langdurige zorg €20. Door de dynamische verwijzing naar het stelsel
van de Wet langdurige zorg stijgt het bij de uitvoering van deze verordening gehanteerde tarief
mee als het bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg gehanteerde tarief stijgt
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Artikel 9. voorkoming en bestrijding ten onrechte ontvangen maatwerkvoorzieningen en
pgb’s en misbruik of oneigenlijk gebruik van de Wmo 2015
Op grond van het derde lid, onderdeel d, kan het Dagelijks Bestuur een beslissing als bedoeld in
artikel 2.3.5 of 2.3.6 van de wet herzien dan wel intrekken als het Dagelijks Bestuur vaststelt dat
de cliënt langer dan een […] aantal weken verblijft in een instelling als bedoeld in de Wet
langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet. Deze bepaling is toegevoegd naar analogie van artikel
5.20, eerste lid, onderdeel b, van de Regeling langdurige zorg op basis waarvan het zorgkantoor de
verleningsbeschikking kan wijzigen of intrekken, indien de verzekerde langer dan twee maanden
verblijft in een instelling als bedoeld in de wet of de Zorgverzekeringswet. De gemeente kan deze
termijn overnemen, maar heeft de beleidsvrijheid om op dit punt eigen regels te stellen. Zie ook de
Kamerstukken II 2013-14, 33 841, nr. 3, blz. 156-157.
Artikel 9a opschorting betaling uit pgb
Op grond van het tweede lid kan het Dagelijks Bestuur de Sociale verzekeringsbank gemotiveerd
verzoeken te beslissen tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb voor
de duur van de opname als sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 15, derde lid,
onder d. Deze bepaling is toegevoegd omdat het voor kan komen dat een cliënt tijdelijk geen
gebruik van een maatwerkvoorziening of pgb kan maken door (tijdelijke) opname in een instelling.
In dat geval kan het praktischer zijn de maatwerkvoorziening of het pgb tijdelijk op te schorten.
Het Dagelijks Bestuur stelt de pgb-houder schriftelijk op de hoogte van dit verzoek. Zie artikel 6:3
van de Awb: voorbereiding op eventueel intrekken of herzien.
Artikel 11. Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door derden
Algemeen
Het Dagelijks Bestuur kan de uitvoering van de wet, met uitzondering van de vaststelling van de
rechten en plichten van de cliënt, door derden (aanbieders) laten verrichten (artikel 2.6.4, eerste
lid, van de wet). Met het oog op gevallen waarin dit ten aanzien van een voorziening gebeurt,
moeten bij verordening regels worden gesteld ter waarborging van een goede verhouding tussen
de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit
daarvan (artikel 2.6.6, eerste lid, van de wet). Daarbij dient in ieder rekening gehouden te worden
met de deskundigheid van de beroepskrachten en de arbeidsvoorwaarden en de op grond van
artikel 2.6.6, tweede lid, gestelde nadere regels in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.
Met artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is die nadere invulling gegeven aan de
verplichting van artikel 2.6.6, eerste lid, van de wet om bij verordening regels te stellen ter
waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de
eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan. Het artikel bepaalt aan welke eisen ten minste
moet worden voldaan om een goede prijs-kwaliteitverhouding te borgen. Gemeenten kunnen meer
zaken hieromtrent regelen; een uitputtende regeling is in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 niet
bedoeld.
De regels hebben tot doel dat een vaste prijs of reële prijs wordt vastgesteld voor diensten die in
opdracht van het Dagelijks Bestuur door derden worden verleend, zodat de kwaliteit en continuïteit
van deze diensten kunnen worden gewaarborgd door het gemeentebestuur (artikel 2.1.1 van de
wet) en de gecontracteerde aanbieders (artikel 3.1 van de wet).
Er wordt gerefereerd aan het begrip voorziening dat op grond van artikel 1.1.1 van de wet zowel
een algemene voorziening als maatwerkvoorziening kan betekenen. Daarnaast ziet dit artikel enkel
op diensten als onderdeel van een voorziening. Dat betekent een beperking van de reikwijdte. De
eis voor de continuïteit, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, van artikel 5.4 van het
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 ziet enkel op diensten die in het kader van een maatwerkvoorziening
wordt geleverd. Dit volgt uit artikel 2.6.5, tweede lid, van de wet. Voor de volledigheid wordt
vermeld dat het artikel alleen toeziet op overeenkomsten die het Dagelijks Bestuur sluit met
derden over opdrachten in het kader van de uitvoering van deze wet. Het toekennen van een
subsidiebeschikking is niet het sluiten van een overeenkomst voor een opdracht voor een dienst.
Artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en artikel 18 zien dan ook niet toe op subsidies.
Denk hierbij aan veelal kleine welzijnssubsidies die een gemeente verstrekt aan bewoners of
vrijwilligersorganisaties. Vanzelfsprekend kan het College bij de bepaling van het toe te kennen
subsidiebedrag wel gebruik maken van de genoemde kostprijselementen.
Op grond van artikel 5.4, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dient het Dagelijks
Bestuur voor het vaststellen van de vaste prijs of reële prijs rekening te houden met de
vastgestelde kwaliteit van de dienst en de continuïteit in de relatie tussen cliënt en hulpverlener.
Met het derde lid van artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt een vaste prijs of
reële prijs nader gedefinieerd en geconcretiseerd, zodat kan worden beoordeeld of in redelijkheid
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de kostprijselementen zijn verdisconteerd in een reële prijs. De kostprijselementen waar het
Dagelijks Bestuur ten minste een vaste prijs of reële prijs op moet baseren staan hierin vermeld en
zijn opgenomen in het tweede en derde lid van artikel 18. Het betreft de kosten van de
beroepskracht, redelijke overheadkosten en overige kostprijselementen. Voor de
uitvoeringspraktijk zijn handreikingen7 over de normering van kostprijselementen beschikbaar die
Dagelijks Bestuur en aanbieders kunnen toepassen om te komen tot een reële prijs.
Een vaste prijs of reële prijs wordt onder andere gebaseerd op de kosten van de beroepskracht
(artikel 3, derde lid, onderdeel a, - een beroepskracht is een natuurlijk persoon die de
ondersteuning uitvoert; dit kan zowel een zelfstandige zonder personeel zijn als een werknemer),
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. Het gaat hierbij
onder meer om wettelijke verplichtingen als werkgeverspremies, wettelijke sociale verzekeringen
en pensioenpremies, wettelijk verlof, wettelijke verplichtingen op het gebied van
arbeidsomstandigheden en overige wettelijke verplichtingen die het leveren van de dienst met zich
mee brengt. Als uitgangspunt geldt dat een aanbieder beroepskrachten inzet tegen de
arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste vaardigheden (de eisen aan de kwaliteit van
voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder
begrepen, zie artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, van de wet). Het Dagelijks Bestuur zal zich dus
een beeld moeten vormen van de vereiste activiteiten en de daaraan verbonden reële kosten. Het
Dagelijks Bestuur baseert een reële prijs vervolgens op de collectieve arbeidsovereenkomsten die
door de aanbieder in de betreffende sector moeten worden gehanteerd. In Nederland zijn immers
bij veel aanbestedingen de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van een collectieve
arbeidsovereenkomsten van toepassing en daarmee gelden de bepalingen voor alle werknemers in
de betreffende sector. Als op een beroepskracht geen collectieve arbeidsovereenkomst van
toepassing is, omdat het bijvoorbeeld gaat om een zelfstandige zonder personeel of een
buitenlandse aanbieder (Europese aanbesteding), wordt van Dagelijks Bestuur evengoed verwacht
een reële kostprijs te hanteren die qua arbeidsvoorwaarden gelijk is aan de positie van een
werknemer (immers de gemeente is al gebonden aan één kwaliteitsniveau) en de wijze van
kostprijsopbouw te motiveren. Bij een algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst kan bij een Europese aanbesteding hetzelfde niveau aan arbeidsvoorwaarden
worden geëist. Immers via de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga)
waarmee de Europese Detacheringsrichtijn is omgezet in Nederlandse wetgeving, zijn de
kernbepalingen van deze algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten ook
van toepassing op gedetacheerde werknemers van dienstverleners uit andere EU-lidstaten die hier
(tijdelijk) werken. Indien er geen sprake is van een algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst en de werkgever geen partij is bij een afgesloten bedrijfstak-cao gelden de
wettelijke minimumnormen zoals opgenomen in de Wet minimumloon en vakantiebijslag.
Naast de kosten van de beroepskracht is een reële prijs gebaseerd op directe en indirecte
kostprijselementen als een redelijke mate van overheadkosten (derde lid, onderdeel b), een voor
de sector reële mate van niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof,
ziekte, scholing en werkoverleg (derde lid, onderdeel c), reis- en opleidingskosten (derde lid,
onderdeel d), indexatie van loon en prijs binnen een overeenkomst (derde lid, onderdeel e) en
kosten als gevolg van gemeentelijke eisen zoals rapportageverplichtingen en administratieve
verplichtingen (derde lid, onderdeel f). Vanuit het oogpunt van kostenbeheersing kunnen Dagelijks
Bestuur en derden afspraken maken om bepaalde kostenverhogende activiteiten die niet aan de
directe dienstverlening zijn gerelateerd zoals gemeentelijke rapportageverplichtingen niet meer te
doen of de administratieve lasten terug te brengen. Dergelijke afspraken tussen het Dagelijks
Bestuur en derden kunnen een reële prijs verlagen.
Het vaststellen van een reële prijs door het Dagelijks Bestuur sorteert pas effect als duidelijk is
voor welk proces het Dagelijks Bestuur die prijs dient te gebruiken. De vastgestelde reële prijs
dient daartoe zijn plaats te krijgen in de aanbestedingsprocedure en in de overeenkomst met de
derde. Er moet na gunning nog een overeenkomst met de betrokken ondernemer worden gesloten.
De mededeling van de gunningsbeslissing betekent immers nog niet dat een overeenkomst tot
stand is gekomen (zie ook artikel 2:129 van de Aanbestedingswet 2012). Het Dagelijks Bestuur
dient op grond van artikel 2.114, eerste lid, van de Aanbestedingswet 2012 en artikel 2.6.4,
7

Bijvoorbeeld Handreiking aanbesteding Wmo, de wet Basistarieven en als onderdeel daarvan het Hulpmiddel
onderbouwing bepaling tarief. Publicatie ActiZ, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2013 en de Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning
(Kamerstukken II 2014/15, 34 104, nr. 70, blg-576970).
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tweede lid, van de wet, de overheidsopdracht te gunnen op grond van het criterium van de
economisch meest voordelige inschrijving. Overigens kan het Dagelijks Bestuur in afwijking van
artikel 2.114, tweede lid, van de Aanbestedingswet 2012 een overheidsopdracht niet enkel op
grond van het criterium de laagste prijs gunnen (artikel 2.6.4, derde lid, van de wet). Het Dagelijks
Bestuur moet bij het criterium “economisch meest voordelige inschrijving” in de aankondiging van
de opdracht bekendmaken welke nadere criteria hij toepast met het oog op de toepassing van dat
criterium (artikel 2:115 van de Aanbestedingswet 2012). Die nadere criteria kunnen onder meer
prijs en kwaliteit betreffen. De toepassing van het criterium “prijs” betekent dat de inschrijving met
de laagste prijs het beste scoort op dat criterium. De vastgestelde reële prijs wordt opgenomen in
de aankondiging of de aanbestedingsstukken als eis zodat een inschrijving geen prijs bevat die
lager is dan de vastgestelde reële prijs. De vaststelling van de reële prijs betreft een besluit van
het Dagelijks Bestuur ter voorbereiding op een privaatrechtelijke rechtshandeling
(gunningsbeschikking) waartegen geen beroep kan worden ingesteld (artikel 8:3 van de Awb). De
reguliere rechtsbescherming bij aanbestedingsprocedures staat uiteraard gewoon open. Aan dit
besluit moet een zorgvuldige afweging ten grondslag liggen (artikel 3:4 van de Awb). De
inschrijvingen die niet voldoen aan de eis van de reële prijs zijn ongeldig. Het Dagelijks Bestuur
dient ongeldige inschrijvingen ter zijde te leggen, de betrokken ondernemers komen niet meer in
aanmerking voor de gunning. Het artikel vormt dus een toetsingskader voor het gunnen van de
overheidsopdracht voor maatschappelijke ondersteuning en vult deze bevoegdheden op grond van
de Aanbestedingswet 2012 nader in op grond van artikelen 2.6.4 en 2.6.6 van de wet. Het is dus
van belang om de reële prijs goed en objectief te onderbouwen. Deze artikelen vormen een lex
specialis ten opzichte van de algemene bevoegdheden van de Aanbestedingswet 2012. Artikel 5.4
maakt geen onderscheid tussen diensten in het kader van een algemene voorziening of een
maatwerkvoorziening.
Eerste lid
In dit artikel wordt geregeld dat het Dagelijks Bestuur voor het leveren van een dienst door een
derde als bedoeld in artikel 2.6.4. van de wet, of een vaste prijs vaststelt of een reële prijs
vaststelt die geldt als ondergrens voor een inschrijving en het aangaan van een overeenkomst met
de derde of die geldt als ondergrens voor de vaste prijs. In het geval het Dagelijks Bestuur een
reële prijs vaststelt, is het mogelijk dat inschrijvers een hoger tarief dan de reële prijs neerleggen.
Het is niet mogelijk een lagere prijs neer te leggen. Indien het Dagelijks Bestuur een vaste prijs
vaststelt, dan zal het tarief voor de inschrijvers gelijk zijn aan de vaste prijs.
Tweede lid
Bij het vaststellen van de prijs dient het Dagelijks Bestuur rekening te houden met de eisen aan de
kwaliteit van die dienst, waaronder de eisen aan de deskundigheid van de beroepskracht, bedoeld
in artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, van de wet en met de continuïteit in de hulpverlening,
bedoeld in artikel 2.6.5, tweede lid, van de wet, tussen degenen aan wie de dienst wordt verstrekt
en de betrokken hulpverleners. De invulling van de continuïteit van de hulpverleningsrelatie in
financiële zin is nieuw voor de gemeenten. De aanbieder die de opdracht gegund krijgt moet
overleggen met de aanbieder die de opdracht tot dan toe had uitgevoerd over de overname van
personeel. De gedachte is dat overname van personeel gemakkelijker verloopt indien de gemeente
een reële prijs betaalt voor de opdracht.
Derde lid
Het Dagelijks Bestuur moet de vaste prijs of de reële prijs minimaal baseren op de in dit artikel
genoemde kostprijselementen. De opsomming in dit lid is niet uitputtend. De gemeente kan er
elementen aan toevoegen

Artikel 12. Meldingsregeling calamiteiten en geweld
In artikel 3.4, eerste lid, van de wet is bepaald dat de aanbieder bij de toezichthoudend
ambtenaar, bedoeld in artikel 6.1 van de wet onverwijld melding doet van iedere calamiteit die bij
de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden en van geweld bij de verstrekking van
een voorziening. In artikel 6.1 van de wet is bepaald dat het college personen aanwijst die zijn
belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet.
In aanvulling op het bovenstaande regelt artikel 14 dat er door het college een regeling wordt
opgesteld over het doen van meldingen en dat de toezichthoudend ambtenaar deze meldingen
onderzoekt en het college adviseert over het voorkomen van verdere calamiteiten en het bestrijden
van geweld.
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Artikel 14. 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. De verordening
moet in ieder geval voorzien in een procedure die waarborgt dat alle mantelzorgers, die voldoen
aan de voorwaarden, voor het ontvangen van een blijk van waardering in aanmerking kunnen
worden gebracht.
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.
Kort en goed komt het erop neer dat – met inachtneming van het bovenstaande – mantelzorgers
van cliënten in de gemeente via een melding bij het college in aanmerking kunnen worden
gebracht voor de jaarlijkse blijk van waardering (eerste lid). Onder andere ten aanzien van de
meldingsprocedure kunnen het college nadere regels stellen (derde lid).
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