
 
Toelichting op aanpassingen verordening maatschappelijke ondersteuning 
2020 
 

Inleiding  
De huidige verordening wordt op een drietal punten aangepast. Per punt wordt een 
korte toelichting gegeven: 
 

 

Wijziging 1: Het heffen van een eigen bijdrage van ten hoogste €19 per 
maand.  

 
In de huidige verordening is onder artikel 8.3 aangegeven dat de cliënt een 

bijdrage tot aan ten hoogste €17,50 per bijdrageperiode (4 weken) verschuldigd is. 
Vanaf 2020 wordt deze bijdrage ten hoogste €19 per maand. Deze voorgestelde 
wijziging heeft te verwaarlozen financiële consequenties voor de inwoners en is 
slechts tekstueel van aard. De maximaal verschuldigde eigen bijdrage blijft 

ongeveer gelijk (€17,50 x 13 betaalperiodes = €227,50 en €19 x 12 maanden is 
€228). Het betreft hier een wijziging die vastgelegd moet worden in de Verordening 
Maatschappelijke Ondersteuning.   
 
Overigens kunnen gemeenten de maximale eigen bijdrage ook lager vaststellen. 
Voorgesteld wordt om net als in 2019 vast te houden aan de maximaal te heffen 
eigen bijdrage (van €19). Dit is in lijn met het landelijk uitgedragen tarief en sluit 

aan op de behoefte aan transparantie en eenvoud voor de inwoner. Bovendien gaat 
het Rijk ervan uit dat gemeenten een eigen bijdrage vragen en houdt daar rekening 
mee bij de financiering.  
 
Wijziging 2: Geen eigen bijdrage heffen voor algemene voorzieningen.  
 

In het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015 wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘algemene voorzieningen’ (waarbij 
geen sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie) en ‘bij verordening 
aangewezen algemene voorzieningen’ (waarbij wel sprake is van een duurzame 
hulpverleningsrelatie)1. Voor beiden moet aangegeven worden of er wel/niet een 
eigen bijdrage wordt gevraagd en moet de hoogte van de eigen bijdrage vastgelegd 
worden in de verordening. 

 
In de gemeente Hillegom is geen sprake van algemene voorzieningen met of 
zonder duurzame hulpverleningsrelatie waar wij een eigen bijdrage vragen, zoals 
dat wordt verwoord in artikel 8.1. 
 
Wijziging 3: De maatwerkvoorziening kortdurend verblijf door het sociaal 
netwerk niet meer in de vorm van een pgb (artikel 7) te verstrekken maar 

in de vorm van een financiële tegemoetkoming (artikel 12). 
 
Per 1 mei 2019 kan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanwege de wijziging in de 
Wet Minimumloon alleen pgb’s uitbetalen waarvan het uurtarief boven het 

wettelijke minimumloon ligt. Deze wijziging heeft effect op pgb’s voor 
maatwerkvoorziening Kortdurend verblijf (logeren) wanneer die wordt uitbesteed 
aan iemand uit het eigen sociaal netwerk. Deze maatwerkvoorziening wordt in 

etmalen verstrekt. De SVB kan echter niet in etmalen uitbetalen en rekent het 
budget naar een uurtarief. Het uurtarief van Kortdurend verblijf komt dan onder het 
minimumloon te vallen en de SVB kan het pgb vanaf 1 mei 2019 niet meer 
uitbetalen. 

                                                
1 Dit onderscheid is gemaakt door het Rijk aangezien een aantal gemeenten een 

maatwerkvoorziening hebben omgevormd tot algemene voorziening. Voor deze algemene 

voorziening werd vervolgens een eigen bijdrage gevraagd die niet meegenomen werd binnen 

het abonnementstarief. Hierdoor werden cliënten alsnog geconfronteerd met een stapeling 

van zorgkosten.   
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Daarom wordt voorgesteld om kortdurend verblijf door het sociaal netwerk niet 

meer in de vorm van een pgb (artikel 7) te verstrekken maar in de vorm van een 
financiële tegemoetkoming (artikel 13). 
 
 
 

Was-wordt tabel aanpassingen Verordening Maatschappelijke 
Ondersteuning 2020 

Was Wordt 

Artikel 1. Begripsbepalingen 
d. Bijdrage: bijdrage als bedoeld in 
artikel 2.1.4 eerste lid, van de wet; 
 

Artikel 1. Begripsbepalingen 
d. Bijdrage: bijdrage als bedoeld in de 
artikelen 2.1.4 en 2.1.4a van de wet 

Artikel 8. Maatwerkvoorziening 

1. Een cliënt is een bijdrage in de 
kosten verschuldigd voor een 
maatwerkvoorziening, zolang de cliënt 
van de maatwerkvoorziening gebruik 
maakt of gedurende de periode 
waarvoor het pgb wordt verstrekt, en 
afhankelijk van het inkomen en 

vermogen van de cliënt en zijn 
echtgenoot.  
 

2. In afwijking van het eerste lid kan 
het Dagelijks Bestuur bij nadere regels 
vaststellen voor welke 
maatwerkvoorziening geen eigen 

bijdrage verschuldigd is.  
 
3. De bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, 
tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit 
Wmo 2015 dan wel het totaal van de 
bijdragen, is gelijk aan de kostprijs, tot 

aan ten hoogste € 17,50 per 
bijdrageperiode voor de cliënt of de 
gehuwde cliënten tezamen, 
uitgezonderd beschermd wonen zorg in 
natura of maatschappelijke opvang, 
tenzij overeenkomstig hoofdstuk 3 van 
het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 geen 

of een lagere bijdrage is verschuldigd. 

Cliënten die gebruik maken van 
beschermd wonen zorg in natura of 
maatschappelijke opvang blijven de 
huidige inkomensafhankelijke eigen 
bijdrage betalen, met dien verstande 
dat de vermogensinkomensbijtelling 

van 8% naar 4% gaat.  
 
4. De kostprijs van een:  
a. maatwerkvoorziening wordt bepaald 
door een aanbesteding, na consultatie 

Artikel 8. Algemene voorziening en 

Maatwerkvoorziening 
1. Een cliënt is geen bijdrage in de 
kosten verschuldigd voor een algemene 
voorziening 
 
2. Een cliënt is een bijdrage in de 
kosten verschuldigd voor een 

maatwerkvoorziening, zolang de cliënt 
van de maatwerkvoorziening gebruik 
maakt of gedurende de periode 

waarvoor het pgb wordt verstrekt. 
 
3. In afwijking van het tweede lid kan 
het Dagelijks Bestuur bij nadere regels 

vaststellen voor welke 
maatwerkvoorziening geen eigen 
bijdrage verschuldigd is. 
 
4. De bijdrage voor 
maatwerkvoorzieningen, bedoeld in 

artikel 3.1, tweede lid, van het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dan wel 
het totaal van de bijdragen, is gelijk 
aan de kostprijs, tot aan ten hoogste € 
19,00 per maand voor de cliënt of de 
gehuwde cliënten tezamen, tenzij 
overeenkomstig hoofdstuk 3 van het 

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 geen of 

een lagere bijdrage is verschuldigd. 
Cliënten die gebruik maken van 
beschermd wonen zorg in natura of 
maatschappelijke opvang blijven de 
huidige inkomensafhankelijke eigen 
bijdrage betalen, met dien verstande 

dat de vermogensinkomensbijtelling 
van 8% naar 4% gaat. 
 
5. De kostprijs van een: 
a. een maatwerkvoorziening wordt 
bepaald door een aanbesteding, na 



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 € 1,04 per zone + 1 
opstapzone. De ritbijdragen voor het 
gebruik van het cvv voor personen 

ouder dan 65 bedraagt € 0,73 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 
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 2018 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. 

consultatie in de markt of na overleg 

met de aanbieder. 
b. Een maatwerkvoorziening in de vorm 
van een hulpmiddel of 
woningaanpassing wordt tevens 
bepaald door de wijze van 
beschikbaarstelling van de voorziening.  
c. Een pgb is gelijk aan de hoogte van 

het pgb.  
 
6. Voor de kosten voor het gebruik van 
het collectief vervoer is de cliënt een 
bijdrage verschuldigd ter hoogte van: 

a. De ritbijdragen voor het gebruik van 

het cvv voor personen jonger dan 65 
jaar bedraagt € 1,07 per zone + 1 
opstapzone 
b. De ritbijdragen voor het gebruik van 
het cvv voor personen ouder dan 65 
jaar bedraagt € 0,75 per zone + 1 
opstapzone 

 
7. In de gevallen, bedoeld in artikel 
2.1.4b, tweede lid, van de wet, kunnen 
de bijdragen voor een 
maatwerkvoorziening of pgb door de 
betreffende instelling vastgesteld en 
geïnd. 

 
8. 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 
toegewezen, en degene die anders dan 
als ouder samen met de ouder het 
gezag uitoefent over een cliënt. 

 
9. De in het zesde lid genoemde 
bedragen zijn uitgedrukt in het prijspeil 
2019 en worden ieder opvolgend 
kalenderjaar gewijzigd aan de hand van 
ontwikkelingen van de daarvoor 

geldende index.  

 
10. 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 7. Regels voor pgb 
g. kortdurend verblijf- en respijtzorg en 
tijdelijk verblijf LVB 18+ 
 

Artikel 7. Regels voor pgb 
 
g. kortdurend verblijf- en respijtzorg en 
tijdelijk verblijf LVB 18+ 



1. Uitgevoerd door een daartoe 

opgeleid persoon in dienst van een 
zorgaanbieder: op basis van het 
toepasselijke tarief per etmaal dat 
hiervoor zou worden gehanteerd door 
een door de ISD Bollenstreek 
gecontracteerde aanbieder, 
zogenoemde Zorginstellingstarief.  

 
2. Uitgevoerd door een daartoe (niet) 
opgeleide persoon niet in dienst van 
een zorgaanbieder of door 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%  
 

 

1. Uitgevoerd door een daartoe 
opgeleid persoon in dienst van een 
zorgaanbieder: op basis van het 
toepasselijke tarief per etmaal dat 
hiervoor zou worden gehanteerd door 
een door de ISD Bollenstreek 
gecontracteerde aanbieder, 

zogenoemde Zorginstellingstarief.  
 
2. uitgevoerd door een daartoe 
opgeleide persoon niet in dienst van 
een zorgaanbieder (geen persoon uit 

het sociaal 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% 

Artikel 13. Tegemoetkoming 

meerkosten personen met een 
beperking of chronische problemen 
 
Lid 1 De tegemoetkoming voor: 

Artikel 13. Tegemoetkoming 

meerkosten personen met een 
beperking of chronische problemen 
 
Lid 1 De tegemoetkoming voor: 
 
l. huisvesting- en voedingskosten 
tijdens logeerverblijf geboden door een 

hulp uit het sociaal netwerk met een 
maximum van €32,14 per dag. 
 

 
 

 
 
 
 


