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Geachte leden van de raad, 
 
Met ingang van 1 januari 2010 wordt de Wmo aangepast. De wetswijziging en de door de VNG ter 
beschikking gestelde nieuwe modelverordening (versie 17 november 2009) noodzaken tot het 
aanpassen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2009.  
 
Wij verzoeken u de volgende artikelen in te trekken:  
Artikel 1.1 
Artikel 2.4  
Artikel 2.5 
Artikel 2.6 
Artikel 2.7. 
Artikel 4.7 lid 2 
 
Wij verzoeken u de volgende artikelen vast te stellen: 
Artikel 1.1 
Artikel 2.4 
Artikel 2.5 
Artikel 4.7 lid 2 
 
Bijgaand treft u een tweetal bijlagen aan. In bijlage I treft u de toelichting op de wijzigingen en de tekst 
van de nieuwe Verordening. In bijlage II treft u de tekst van de in te trekken artikelen aan. 
  
 
Voorstel: 
1. Instemmen met de nieuwe Verordening.  
2. De nieuwe Verordening met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 vast te stellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het dagelijks bestuur van de  
ISD Bollenstreek, namens deze, 
 
R.J. (Robert) ‘t Jong 
directeur  



 

Bijlage I vast te stellen artikelen 

 
 
 
 
Toelichting op wijzigingen. 
 
Voor de Verordening 2009 zijn wij uitgegaan van de concept wettekst. Hoewel de strekking hetzelfde 
is gebleven, is de tekst van artikel 6 Wmo in de definitieve versie gewijzigd. Bij het vaststellen van de 
Verordening 2009 luidde de wijziging van artikel 6 Wmo:  
“ Artikel 6 van de wet wordt zo gewijzigd, dat het college van burgemeester en wethouders personen 
die een aanspraak hebben op een individuele voorziening de keuze biedt tussen:  
• het ontvangen van een voorziening in natura of; 
• het ontvangen van een daarmee vergelijkbare en toereikende voorziening 
anders dan in natura. 
De voorziening anders dan in natura kan een persoonsgebonden budget of een financiële vergoeding 
zijn”. 
 
In het oorspronkelijke wetsvoorstel was er dus nog sprake van een keuzemogelijkheid tussen 3 
verstrekkingsoorten: de voorziening in natura, het persoonsgebonden budget en de financiële 
vergoeding voor het inhuren van een alfahulp.  
Hierop is in de Verordening al geanticipeerd, artikel 2.4 Persoonsgebonden budget en artikel 2.5 
Financiële vergoeding voor het inhuren van huishoudelijke hulp. 
  
In de definitieve wetswijziging is deze 3-poot komen te vervallen.  
De tekst van artikel 6 is dus gewijzigd maar de strekking blijft hetzelfde. Ingaande 1 januari 2010 luidt 
artikel 6 Wmo:  
1. Het college van burgemeester en wethouders biedt personen die aanspraak hebben op een 
individuele voorziening de keuze tussen het ontvangen van een voorziening in natura of het 
ontvangen van een hiermee vergelijkbaar en toereikend persoonsgebonden budget, 
waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet 
op de loonbelasting 1964, tenzij hiertegen overwegende bezwaren bestaan. 
2. (…)  
3. (…) 
 
Het vorenstaande betekent dat artikel 2.4 en artikel 2.5 van de Verordening samengevoegd worden 
tot één artikel, te weten artikel 2.4 Persoonsgebonden budget. 
 
In de Verordening is artikel 2.7 toegevoegd. In dit artikel zijn nadere bepalingen opgenomen over de 
eigen bijdrage. Aanleiding om de nadere regels in de Verordening op te nemen en niet meer in het 
Besluit, zoals ten tijde van de Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2007, 
was een uitspraak van de rechtbank Arnhem. De rechtbank overwoog dat de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en het Besluit maatschappelijke ondersteuning de bevoegdheid tot het 
vaststellen van een eigen bijdrageregeling bij verordening uitsluitend aan de gemeenteraad 
toekennen. De wet en het besluit zouden het niet toestaan dat deze bevoegdheid aan het College van 
Burgemeester en Wethouders (Dagelijks Bestuur) zou worden gedelegeerd. Deze actualiteit 
noodzaakte toen tot het formuleren van een gewijzigd artikel 2.6 en een nieuw artikel 2.7 in de 
verordening 
 
Echter voortschrijdend inzicht leert dat deze uitspraak, in tegenstelling tot men aannam, niet heeft 
geleid tot aanpassing van wet – of regelgeving. Het Ministerie VWS zou dit samen met VNG naar 
aanleiding van voornoemde uitspraak uitzoeken.  De meest recente modelverordening (versie 17 
november 2009) van de VNG laat zien dat toch is besloten de nadere regels omtrent de eigen bijdrage 
(artikel 2.7 Verordening) weer op te nemen in het Besluit financiële bijdrage maatschappelijke 
ondersteuning.  
 



Waar het in essentie omgaat is dat u zich, middels de Verordening, moet uitspreken over het wel of 
niet heffen van een eigen bijdragen (bij onder meer hulp bij het huishouden) en een eigen aandeel.  
U heeft zich in de Verordening 2007 als ook bij de vaststelling van de huidige Verordening middels 
artikel 2.6 op het standpunt gesteld wel een eigen bijdragen en eigen aandeel te vragen. Dit conform 
artikel 15 en artikel 19 van de wet (wet maatschappelijke ondersteuning). 
 
De wetswijziging en de door de VNG ter beschikking gestelde nieuwe modelverordening noodzaken 
tot het, als volgt, aanpassen van Verordening.  
 
 
1. Artikel 1.1 onder m 
Persoonsgebonden budget: een geldbedrag, zoals bedoeld in artikel 6 en 6 a van de wet, waarmee de 
aanvrager een of meer aan hem te verlenen voorzieningen kan verwerven en waarop de in deze 
verordening, het Besluit maatschappelijke ondersteuning en het Verstrekkingenboek te stellen regels 
van toepassing zijn; 
 
2. Artikel 2.4 Persoonsgebonden budget 

1) Op het persoonsgebonden budget, zoals genoemd in de artikelen 6 lid 1 en 6 a van de wet, 
zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

 a. een persoonsgebonden budget wordt alleen verstrekt ten aanzien van individuele 
  voorzieningen; 
 b.  de omvang van het persoonsgebonden budget wordt, met uitzondering van het  
  persoonsgebonden budget voor vergoeding van een arbeidsverhouding als bedoeld 
  artikel 5 lid 2 van de Wet op de loonbelasting 1964, afgeleid van de tegenwaarde van 
  de in de betreffende situatie te verstrekken voorziening in natura; 
 c.    het persoonsgebonden budget wordt, indien noodzakelijk, aangevuld met een  
  vergoeding voor aanvullende kosten, zoals vastgelegd in het Besluit maatschappelijke 
  ondersteuning ISD Bollenstreek 
 d. de wijze waarop het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld wordt door het 
  dagelijks bestuur vastgelegd in het Verstrekkingenboek maatschappelijke  
  ondersteuning ISD Bollenstreek. 
 e. op het persoonsgebonden budget is de Overeenkomst persoonsgebonden budget 
  ISD Bollenstreek van toepassing. 

2) De toekenning, de omvang en de looptijd van het te verstrekken persoonsgebonden budget 
worden in de beschikking opgenomen.  

3) Bij de beschikking wordt een programma van eisen verstrekt waarin is aangegeven aan welke 
vereisten de voorziening moet voldoen waarvoor het persoonsgebonden budget is verstrekt. 

4) Na het nemen van de beschikking wordt het persoonsgebonden budget overgemaakt op een 
door de aanvrager opgegeven rekeningnummer, tenzij hiertegen overwegende bezwaren 
bestaan. 

5) De besteding van het persoonsgebonden budget dient door de budgethouder als volgt te 
worden verantwoord: 

 a. Bij verstrekking van een persoonsgebonden budget onder een in het Besluit financiële 
  bijdrage maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek nader vastgesteld  
  normbedrag gaat het dagelijks bestuur steekproefsgewijs na of het   
  persoonsgebonden budget is besteed aan het doel waarvoor deze verstrekt  
  is. De budgethouder is verplicht de daarvoor noodzakelijke stukken, zoals  
  benoemd in het Verstrekkingenbeleid maatschappelijke  ondersteuning ISD  
  Bollenstreek, op verzoek van het dagelijks bestuur per omgaande te verstrekken. 
 b. Bij verstrekking van een persoonsgebonden budget boven het onder a benoemde 
  normbedrag is de budgethouder verplicht om na aanschaf van de voorziening  
  waarvoor het persoongebonden budget is verstrekt, dan wel na afloop van de periode 
  waarop het persoonsgebonden budget van toepassing is, aan het dagelijks bestuur de 
  besteding van het budget te verantwoorden volgens de voorschriften zoals  
  opgenomen in het Verstrekkingenbeleid maatschappelijke ondersteuning ISD  
  Bollenstreek 

6) Na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde bescheiden wordt door het dagelijks bestuur      
beoordeeld of er aanleiding bestaat het persoonsgebonden budget geheel of ten dele terug te 
vorderen of te verrekenen 

 



 
3. Artikel 2.5 Eigen bijdragen en eigen aandeel 
Bij het verstrekken van individuele voorzieningen op grond van de wet is de belanghebbende een 
eigen bijdrage verschuldigd of wordt de financiële tegemoetkoming afgestemd op het inkomen. Het 
Dagelijks Bestuur legt in het Besluit maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek de omvang van 
de eigen bijdrage en het eigen aandeel vast. 
 
4. Artikel 2.7 Nadere regels vervalt en wordt artikel 2.1 Nadere regels (omvang van eigen 
 bijdrage en eigen aandeel) in het Besluit financiële bijdragen maatschappelijke 
 ondersteuning 2010 
 
5. Artikel 4.7 Hoofdverblijf lid 2 
In afwijking van het gestelde in het eerste lid kan een woonvoorziening getroffen worden voor het 
bezoekbaar maken van één woonruimte indien de aanvrager zijn hoofdverblijf heeft in een op grond 
van artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen erkende instelling. 
 
Lid 6 hiermee ook aanpassen i.p.v. AWBZ opnemen:  “op grond van artikel 5 van de Wet toelating 
zorginstellingen erkende instelling” 
 



 

Bijlage II in te trekken artikelen. 

 
 
 
Tekst huidige Verordening 
 
1. Artikel 1.1 onder m 
Persoonsgebonden budget: een geldbedrag waarmee de belanghebbende een of meer aan hem te 
verlenen voorzieningen kan verwerven en waarop de in deze verordening en het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning te stellen regels van toepassing zijn; 
 
2. Artikel 2.4 Persoonsgebonden budget 

1. Op het persoonsgebonden budget zoals genoemd in artikel 6 van de wet, zijn de volgende 
voorwaarden van toepassing: 
a. een persoonsgebonden budget wordt alleen verstekt ten aanzien van individuele  

voorzieningen; 
b. de omvang van het persoonsgebonden budget is de tegenwaarde van de in de  

betreffende situatie goedkoopst adequate te verstrekken voorziening in natura, indien  
nodig aangevuld met een vergoeding voor instandhoudingskosten, zoals vastgelegd in  
het Besluit financiële bijdragen maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek; 

c. de wijze waarop het persoonsgebonden budget door het dagelijks bestuur wordt  
vastgesteld is vastgelegd in het Verstrekkingenbeleid maatschappelijke ondersteuning  
ISD Bollenstreek; 

d. op het persoonsgebonden budget is de Overeenkomst persoonsgebonden budget ISD  
Bollenstreek van toepassing. 

2. De  toekenning van het te verstrekken persoonsgebonden budget, de omvang en de looptijd 
ervan worden bij beschikking vastgesteld. 

3. Bij de beschikking wordt een program van eisen verstrekt waarin aangegeven is aan welke 
vereisten de met het persoonsgebonden budget te verwerven voorziening dient te voldoen. 

4. Na verzending van de beschikking wordt het persoonsgebonden budget ter beschikking 
gesteld door storting op de rekening van de budgethouder. 

5. De besteding van het persoonsgebonden budget dient door de budgethouder als volgt te 
worden verantwoord: 
a. Bij verstrekking van een persoonsgebonden budget onder een in het Besluit financiële 

bijdrage maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek nader vastgesteld 
normbedrag gaat het dagelijks bestuur steekproefsgewijs na of het 
persoonsgebonden budget is besteed aan het doel waarvoor deze verstrekt is. De 
budgethouder is verplicht de daarvoor noodzakelijke stukken, zoals benoemd in het 
Verstrekkingenbeleid maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek, op verzoek 
van het dagelijks bestuur per omgaande te verstrekken. 

b. Bij verstrekking van een persoonsgebonden budget boven het onder a benoemde 
normbedrag is de budgethouder verplicht om na aanschaf van de voorziening 
waarvoor het persoongebonden budget is verstrekt, dan wel na afloop van de periode 
waarop het persoonsgebonden budget van toepassing is, aan het dagelijks bestuur de 
besteding van het budget te verantwoorden volgens de voorschriften zoals 
opgenomen in het Verstrekkingenbeleid maatschappelijke ondersteuning ISD 
Bollenstreek 

6. Na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde bescheiden wordt door het dagelijks bestuur 
beoordeeld of er aanleiding bestaat het persoonsgebonden budget geheel of ten dele terug te 
vorderen of te verrekenen. 

 
3. Artikel 2.5 Financiële vergoeding voor het inhuren van huishoudelijke hulp 
Een financiële vergoeding voor het inhuren van huishoudelijke hulp, die valt onder de Regeling 
Dienstverlening aan huis, zoals alfahulp.  



4. Artikel 2.6 Eigen bijdrage en eigen aandeel 
Bij het verstrekken van individuele voorzieningen op grond van de wet is de belanghebbende een 
eigen bijdrage verschuldigd of wordt de financiële tegemoetkoming afgestemd op het inkomen 
 
5. Artikel 2.7 Nadere regels 
1. De in een kalenderjaar verschuldigde eigen bijdrage bedraagt: 

a. voor de ongehuwde persoon jonger dan 65 jaar: 
€ 17,60 per vier weken, met dien verstande dat indien het jaarinkomen meer bedraagt dan  
€ 22.222,00 het bedrag van € 17,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het 
verschil tussen het jaarinkomen en € 22.222,00 
b. voor de ongehuwde persoon van 65 jaar of ouder: 
€ 17,60 per vier weken, met dien verstande dat indien het jaarinkomen meer bedraagt dan  
€ 15.256,00 het bedrag van € 17,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het 
verschil tussen het jaarinkomen en € 15.256,00. 
c. voor de gehuwde personen waarvan tenminste één van beiden jonger is dan 65 jaar: 
€ 25,20 per vier weken, met dien verstande dat indien het gezamenlijke jaarinkomen meer 
bedraagt dan € 27.222,00 het bedrag van € 25,20 wordt verhoogd met een dertiende deel van 
15% van het verschil tussen het gezamenlijke jaarinkomen en € 27.222,00. 
d. voor de gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn: 

 
Bovenstaande bedragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de prijsindex volgens het 
Centraal Bureau van de Statistiek. 
 
2. De eigen bijdrage is nooit hoger dan de kosten van de toegekende voorziening. 
3.Op de met toepassing van het eerste lid vastgestelde bijdrage wordt een korting van 33% 
toegepast. 
4.Indien de voorziening bestaat uit het verschaffen in eigendom van een roerende zaak dan wel 
een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning die in eigendom is van de 
aanvrager, kan gedurende maximaal negenendertig perioden van vier weken een eigen bijrage in 
rekening worden gebracht dan wel bij de vaststelling van de hoogte van de financiële 
tegemoetkoming gedurende maximaal die periode een met toepassing van de daarvoor geldende 
regels berekende bedrag in mindering worden gebracht. 
5.voor een rolstoel is geen eigen bijdrage verschuldigd. 

 
6. Artikel 4.7 Hoofdverblijf  lid 2  
In afwijking van het gestelde in het eerste lid kan een woonvoorziening getroffen worden voor het 
bezoekbaar maken van één woonruimte indien de belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft in een 
AWBZ-instelling. 


