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Was-wordt-tabel Verordening 2019 

Was Wordt Reden 
Artikel 1: Toepassing en begrippen 

 
Toevoeging definities: 

Andere voorziening (jeugdwet) 

Nadere regels 

Financieel besluit 

Spoedeisend geval 

 

Redactionele wijziging 

Artikel 2: Melding 
2.1 Een melding als bedoeld in 

artikel 1 onder i van deze 

verordening kan schriftelijk, 

mondeling, telefonisch of 

digitaal bij het college via 

Loket de Kleine Schans en/of 

direct bij het sociaal team 

Woudenberg worden 
ingediend. 

 

2.1 Een melding als bedoeld in 

artikel 1 onder l van deze 

verordening kan schriftelijk, 

mondeling, telefonisch of 

digitaal bij het college via 

Coöperatie De Kleine Schans 

worden ingediend. 

 

Wijziging als gevolg 
van oprichting CDKS 

Artikel 3. Vooronderzoek 
3.1 Het college verzamelt alle 

voor het onderzoek als bedoeld 

in artikel 1 onder j, van belang 

zijnde en toegankelijke 

gegevens over de cliënt en zijn 

situatie en maakt vervolgens 

zo spoedig mogelijk een 

afspraak voor een gesprek.  

3.1 Het college verzamelt alle 

voor het onderzoek als bedoeld 

in artikel 1 onder n, van belang 

zijnde en toegankelijke 

gegevens over de cliënt en zijn 

situatie en maakt vervolgens 

zo spoedig mogelijk een 

afspraak voor een gesprek.  

 

Redactionele 

wijziging. Wijziging 

van de verwijzing 

3.2 De aanvrager is verplicht 

alle informatie te verstrekken 

waarvan hij weet, of 

redelijkerwijs kan weten, dat 

deze voor het recht op bijstand 

van belang is 

 

Deze is verwijderd  Redactionele 

wijziging. Betrof een 

dubbeling met lid 5. 

3.6 Het college kan in overleg 

met de cliënt afzien van een 

vooronderzoek als bedoeld in 

het eerste en tweede lid.  

 

3.6 Het college kan in overleg 

met de cliënt afzien van een 

vooronderzoek als bedoeld in 

het eerste lid.  

Redactionele 

wijziging. 

Er is geen tweede lid. 

Betrof een onjuiste 

verwijzing 

Artikel 4. Het gesprek  
4.1.c de mogelijkheden om op 

eigen kracht of met 

gebruikelijke hulp of algemene 

voorzieningen zijn hulpvraag te 

beantwoorden; 

4.1.c  de mogelijkheden om op 

eigen kracht of met 

gebruikelijke hulp of andere 

voorzieningen of algemene 

voorzieningen zijn hulpvraag te 

beantwoorden; 

De Jeugdwet hanteert 

de term andere 

voorzieningen 

4.2 Als de cliënt een 

persoonlijk plan of een 

familiegroepsplan als bedoeld 

4.2 Als de cliënt een persoonlijk plan of een 

familiegroepsplan als bedoeld in artikel 3, vierde lid aan 

het college heeft overhandigd, betrekt het college dat 
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in artikel 3, vierde lid aan het 

college heeft overhandigd, 

betrekt het college dat plan bij 

het onderzoek, bedoeld in het 

eerste lid. 

 

plan als eerste bij het onderzoek, bedoeld in het eerste 

lid. 

Nadruk gelegd op het belang van het persoonlijk plan of 

familiegroepsplan 

 

 

 

 

 

   

Artikel 8. Inhoud beschikking (WMO/Jeugdwet) 
8.1 In de beschikking tot 

verstrekking van een 

maatwerkvoorziening wordt in 

ieder geval aangegeven of de 

voorziening in natura of als 

pgb wordt verstrekt.  

De beschikking is mede 

gebaseerd op het integraal 

plan. Bij het verstrekken van 

een voorziening in natura 

wordt in de beschikking in 

ieder geval vastgelegd: 

a. welke de te verstrekken 

maatwerkvoorziening 

is;  

b. wat de ingangsdatum 

en duur van de 

verstrekking is; 

c. hoe de 

maatwerkvoorziening 

wordt verstrekt. 

 

8.1 In de beschikking tot 

verstrekking van een 

maatwerkvoorziening wordt in 

ieder geval aangegeven of de 

voorziening in natura of als pgb 

wordt verstrekt.  

De beschikking is mede 

gebaseerd op het plan van 

aanpak. Bij het verstrekken 

van een voorziening in natura 

wordt in de beschikking in 

ieder geval vastgelegd: 

a. welke de te verstrekken 

maatwerkvoorziening is;  

b. wat de ingangsdatum 

en duur van de 

verstrekking is; 

c. hoe de 

maatwerkvoorziening 

wordt verstrekt. 

 

 

De term integraal 

plan wordt in de 

uitvoering niet 

gebruikt, daarom 

gewijzigd naar plan 

van aanpak 

Artikel 9.  Algemene criteria maatwerkvoorziening 
9.1 Een cliënt en/of hun 

wettelijk vertegenwoordiger(s) 

die zijn hoofdverblijf heeft of 

zal hebben in de gemeente 

Woudenberg … 

 

9.1 Een cliënt en/of hun 

wettelijk vertegenwoordiger(s) 

…  

Term cliënt staat al in 

begripsbepaling 

omschreven conform 

woonplaatsbeginsel 

voor 3 wetgevingen. 

9.4 De maatwerkvoorziening 

als bedoeld in het vorige lid 

levert, rekening houdend met 

het integraal plan als bedoeld 

in artikel 2.5 van de 

verordening en voor zover 

aanwezig het persoonlijk plan, 

een passende bijdrage aan het 

voorzien in de behoefte van de 

cliënt aan beschermd wonen of 

opvang en aan het realiseren 

van een situatie waarin de 

cliënt voldoende en op 

aanvaardbare wijze in staat 

wordt gesteld zich zo snel 

mogelijk weer op eigen kracht 

9.4 De maatwerkvoorziening 

als bedoeld in het vorige lid 

levert, rekening houdend met 

het plan van aanpak als 

bedoeld in artikel 5 van de 

verordening en voor zover 

aanwezig het persoonlijk plan 

of familiegroepsplan, een 

passende bijdrage aan het 

voorzien in de behoefte van de 

cliënt aan beschermd wonen of 

opvang en aan het realiseren 

van een situatie waarin de 

cliënt voldoende en op 

aanvaardbare wijze in staat 

wordt gesteld zich zo snel 

Term integraal plan is 

gewijzigd in 

persoonlijk plan zoals 

deze in de uitvoering 

wordt gebruikt. 

Verwijzing naar 

artikel is gewijzigd in 

5. Term 

familiegroepsplan 

toegevoegd. 
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op verantwoorde wijze te 

handhaven in de samenleving. 

mogelijk weer op eigen kracht 

op verantwoorde wijze te 

handhaven in de samenleving. 

 

 

9.6 basisinfrastructuur 9.6 basisvoorzieningen  Term aangepast 

conform beleid 

 

Artikel 10. Regels voor persoonsgebonden budget (WMO/Jeugdwet) 
10.1 De hoogte van een pgb, 

niet zijnde beschermd wonen,  

wordt bepaald aan de hand 

van en tot het maximum van 

de kostprijs van de in de 

betreffende situatie 

goedkoopst adequate 

voorziening in natura en is 

toereikend voor de aanschaf 

daarvan, en wordt indien nodig 

aangevuld met een vergoeding 

voor onderhoud en 

verzekering. Moet gebaseerd 

zijn op een prijs of tarief dat 

voldoende is om een uurloon 

te betalen dat met ingang van 

1-1-2018 voldoet aan de 

minimale uurlooneisen van de 

Wet minimumloon. 

 

10.1 De hoogte van een pgb, 

niet zijnde beschermd wonen,  

wordt vastgesteld op basis van 

het uitvoeringsplan PGB, het te 

bereiken resultaat (doel) of het 

aantal geïndiceerde uren dan 

wel een tijdeenheid naar rato 

daarvan of het aantal 

geïndiceerde dagdelen of 

etmalen in natura. 

 

 

Aangepast naar 

aanleiding van inkoop 

2019. 

 10. 7.d. de tegemoetkoming 

voor een hulp uit het sociaal 

netwerk als bedoeld in artikel 2 

van de Uitvoeringsregeling 

Wmo 2015 bedraagt maximaal 

€ 141 per kalendermaand, voor 

zover van toepassing 

aangevuld met een 

tegemoetkoming voor 

schoonmaakmiddelen, 

levensmiddelen, kleding of 

reiskosten ten behoeve van de 

hulp overeenkomstig de door 

het college 

daarvoor vastgestelde 

bedragen; 

Lid toegevoegd om te 

kunnen voldoen aan 

de nieuwe 

ministeriele regeling 

waarbij het per 1 mei 

2019 mogelijk is om 

betalingen uit een 

pgb te doen in die 

situaties waar geen 

sprake is van een 

arbeidsrelatie (en er 

dus geen sprake is 

van een 

overeenkomst). Het 

gaat om hulp in 

familieverband, 

burenhulp of 

vriendendienst. Deze 

betalingen hoeven 

dan niet aan het 

wettelijk 

minimumloon te 

voldoen. 

10.8 Onder de geïndiceerde 

diensten in het zesde lid 

worden voor de WMO 

verstaan: 

     -    Huishoudelijke hulp 

Lid 8 is verwijderd.  Betreft een herhaling 

van de voorzieningen 

zoals genoemd in 

hoofdstuk 4 dat 

specifiek over 
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     -    Individuele begeleiding 

     -    Groepsbegeleiding en 

dagbesteding 

     -    Kortdurend verblijf en 

respijtzorg 

 

Voor de Jeugdwet gaat het 

ondermeer om: 

- Ondersteuning bij 

algemene dagelijkse 

levensverrichtingen 

- Dagbehandeling 

- Kortdurend verblijf 

- Logeren huis of buiten 

- Ondersteuning bij 

gedrag 

- Begeleiding individueel 
en/of dagactiviteiten 

voorzieningen gaat. 

Bovendien heeft 

artikel 10 betrekking 

op de 

verstrekkingsvorm 

van PGB. 

10.9 In het door het college 

jaarlijks vast te stellen 

Financieel besluit wordt per  

ondersteunende activiteit een 

omschrijving en daarbij 

behorend tarief opgenomen. 

Uitgangspunt is het tarief 

waarvoor de desbetreffende 

dienst in natura is ingekocht. 

 

  Nummering van lid 

wijzigt door 

verwijdering 

voorgaande lid.  

De term activiteit 

wijzigt in dienst zodat 

deze uniform is in de 

verordening. 

 10.14 en 10.15 zijn 

toegevoegd 

Overeenkomstig de 

verordening van 

Amersfoort zodat er 

voor de uitvoering 

van Beschermd 

Wonen door 

centrumgemeente 

Amersfoort in de 

gehele regio uniforme 

grondslagen zijn. 

 

Artikel 11 Opschorting, beëindiging  en wijziging  
  1. Het college kan een 

toegekende aanspraak op een 

maatwerkvoorziening dan wel 

(uitbetaling van) PGB geheel of 

gedeeltelijk beëindigen, dan 

wel de inzet (levering) daarvan 

tijdelijk geheel of gedeeltelijk 

(laten) opschorten indien: 

a. niet wordt voldaan aan de 

voorwaarden gesteld op 

grond van de wet of bij of 

krachtens de 

verordening; 

b. de cliënt wordt 

opgenomen of gaat 

wonen in een instelling, 

Hiermee wordt 

invulling gegeven aan 

de wettelijke plicht 

regels te stellen voor 

de bestrijding van 

onterecht ontvangen 

van een 

maatwerkvoorziening

en, alsmede van 

misbruik of 

oneigenlijk gebruik 

van de wetten. 
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tenzij dat gebeurt in het 

kader van de te bieden 

jeugdhulp of 

ondersteuning op grond 

van de WMO; 

c. de cliënt of zijn 

vertegenwoordiger(s) zich 

niet houdt aan de 

verplichtingen verbonden 

aan de 

maatwerkvoorziening of 

de verplichtingen die 

rechtstreeks voortvloeien 

uit het toegekende PGB; 

d. de cliënt is overleden; 

e. de gemeente 

Woudenberg op grond 

van het 

woonplaatsbeginsel niet 

meer verantwoordelijk is 

voor het bieden van 

(jeugd)hulp. 

2. Van beëindiging is sprake als 

het college de aanspraak op 

het pgb stopt met ingang vanaf 

heden of naar de toekomst toe. 

3. Er is sprake van intrekking 

als de aanspraak over een 

periode in het verleden 

ongedaan gemaakt wordt. 

4. Bij wijziging past het college 

het pgb-recht aan vanaf het 

heden of naar de toekomst toe. 

Het recht op een voorziening 

blijft bestaan maar met een 

andere omvang of vorm.  

 

Artikel 11.  
b. Herziening of intrekking 
c. Terugvordering en verrekening  
d. Fraudepreventie en controle 

 Artikel 11.b Herziening of 

intrekking 

Onverminderd artikel 8.1.2 van 

de Jeugdwet en artikel 2.3.8 

van de Wmo doet cliënt of 

diens vertegenwoordiger 

onverwijld uit eigen beweging 

aan het college mededeling van 

alle feiten en omstandigheden 

waarvan redelijkerwijs duidelijk 

moet zijn dat deze aanleiding 

kunnen zijn tot heroverweging 

van een beslissing aangaande 

een maatwerkvoorziening of 

tegemoetkoming meerkosten. 

Hiermee wordt 

invulling gegeven aan 

de plicht regels te 

stellen voor de 

bestrijding van 

onterecht ontvangen 

van een 

maatwerkvoorziening

en, alsmede van 

misbruik of 

oneigenlijk gebruik 

van de wetten. Het is 

ook een van de 

regionale 

maatregelen om hier 
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2. Onverminderd artikel 8.1.4 

van de Jeugdwet en artikel 

2.3.10 van de Wmo kan het 

college een beslissing 

aangaande een voorziening 

geheel of gedeeltelijke herzien 

dan wel intrekken als het 

college vaststelt dat: 

a. de cliënt onjuiste of 

onvolledige gegevens 

heeft verstrekt en de 

verstrekking van juiste 

of volledige gegevens 

tot een andere 

beslissing zou hebben 

geleid; 

b. de cliënt naar het 

oordeel van het college 

niet langer op de 

voorziening,  of op het 

pgb is aangewezen; 

c. de voorziening of het 

pgb niet meer 

toereikend is te achten; 

d. de cliënt langer dan vier 

weken verblijft in een 

instelling als bedoeld in 

de Wet langdurige zorg 

of de 

Zorgverzekeringswet; 

e. de cliënt niet voldoet 

aan de voorwaarden 

van de 

maatwerkvoorziening of 

het pgb; 

f. de cliënt de voorziening 

of het pgb niet of voor 

een ander doel gebruikt 

dan waarvoor het is 

bestemd. 

3. Een beslissing tot verlening 

van een pgb kan worden 

ingetrokken als blijkt dat het 

pgb binnen zes maanden na 

uitbetaling niet is aangewend 

voor de bekostiging van de 

voorziening waarvoor de 

verlening heeft 

plaatsgevonden. 

4. Het college kan een besluit 

als bedoeld in het eerste lid 

herzien of intrekken indien 

blijkt dat de jeugdige niet of 

onvoldoende heeft voldaan aan 

de verplichtingen genoemd in 

de wet of die bij of krachtens 

deze verordening van 

meer op te sturen. 
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toepassing zijn waaronder 

inbegrepen het niet nakomen 

van de verplichtingen die 

rechtstreeks voortvloeien uit 

een 

dienstverleningsovereenkomst. 

 

Artikel 11c. Terugvordering en 

verrekening  

1. Het college kan nadat het 

besluit tot toekenning van een 

maatwerkvoorziening, 

tegemoetkoming meerkosten 

dan wel pgb is herzien of 

ingetrokken: 

a. het ten onrechte of tot 

een te hoog bedrag 

betaald pgb 

terugvorderen; 

b. geheel of gedeeltelijk de 

geldswaarde van een 

maatwerkvoorziening in 

natura terugvorderen; 

c. De ten onrechte 

ontvangen 

tegemoetkoming 

terugvorderen 

2. Het college kan de kosten 

van de maatwerkvoorziening, 

het pgb of de tegemoetkoming 

meerkosten terugvorderen in 

geval van een onverschuldigde 

betaling. 

3. De wijze waarop de 

terugvordering geïnd wordt, 

kan verrekening zijn. De 

hoogte van het na verrekening 

resterende (periodieke) bedrag 

moet in redelijke verhouding 

staan tot de ondersteuning in 

de zelfredzaamheid en 

participatie. 

4. Voor zover sprake is van de 

wettelijke 

terugvorderingsbepaling kan 

het college het terug te 

vorderen bedrag bij 

dwangbevel invorderen. Dat 

geeft een executoriale titel. Bij 

andere terugvorderingsgronden 

moet de invordering langs 

civielrechtelijke weg 

plaatsvinden. 

 

Artikel 11d. Fraudepreventie en 

controle 

1. Het college zet in op 
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fraudepreventie. Onderdeel 

daarvan is de wijze waarop het 

college cliënten en diens 

wettelijk vertegenwoordigers  

informeert over de rechten en 

plichten die aan het ontvangen 

van een maatwerkvoorziening 

(in natura of in de vorm van 

een pgb) zijn verbonden en 

over de consequenties van 

misbruik en oneigenlijk 

gebruik. 

2. Het college beoordeelt, al 

dan niet steekproefsgewijs, de 

besteding van de pgb’s 

conform het programma van 

eisen. Tevens beoordeelt het 

college of de jeugdige en/of 

zijn ouder(s) nog voldoet aan 

de criteria om voor een PGB in 

aanmerking te komen. 

3. Fraude of vermoedens van 

fraude worden afgehandeld 

volgens het vigerende 

fraudebeleidskader. 

4. Het college wijst een 

toezichthouder aan die belast 

is met het houden van toezicht 

op de naleving van de wet, 

waaronder wordt begrepen de 

bestrijding van misbruik, 

oneigenlijk gebruik en 

(onterecht) niet-gebruik van 

deze wet. 

Artikel 12. Algemene voorzieningen 
12.2. Een algemene 

voorziening kan zich richten op 

huishoudelijke hulp, collectief 

vervoer,  individuele 

begeleiding, dagbesteding en 

voorzieningen gericht op 

preventie van opvoed- en 

opgroeiproblemen. 

12.2 Een algemene voorziening 

kan zich richten op 

huishoudelijke hulp (voor 

mantelzorgers), collectief 

vervoer,  individuele 

begeleiding, dagbesteding en 

voorzieningen gericht op 

preventie van opvoed- en 

opgroeiproblemen. 

Aangevuld ter 

volledigheid 

Artikel 13. Algemene voorzieningen 
13.1.De volgende vormen van 

(individuele) niet vrij-

toegankelijke jeugdhulp zijn 

beschikbaar: 

a. Hulp voor jeugdigen met 

(ernstige) opvoed- en 

opgroeiproblemen die niet  

preventief of het sociaal 

team geboden kan worden; 

b. Hulp voor jeugdigen 

metpsychische klachten of 

13.1. De volgende vormen van 

(individuele) niet vrij-

toegankelijke jeugdhulp zijn 

beschikbaar: 

a. Hulp voor jeugdigen met 

(ernstige) opvoed- en 

opgroeiproblemen die niet 

preventief of door 

Coöperatie De Kleine 

Schans geboden kan 

worden; 

Aangepast naar 

aanleiding van inkoop 

2019 
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stoornissen(voorkomen, 

behandelen, stabiliseren, 

genezen); 

c. Hulp voor jeugdigen met 

een verstandelijke 

beperking; 

d. Respijtzorg/logeren 

 

 

 

 

 

13.2. Het college kan nadere 

regels vaststellen over welke 

overige en maatwerk 

voorzieningen op basis van het 

eerste en tweede lid 

beschikbaar zijn. 

b. Hulp voor jeugdigen 

metpsychische klachten of 

stoornissen(voorkomen, 

behandelen, stabiliseren, 

genezen); 

c. Hulp voor jeugdigen met 

een verstandelijke 

beperking; 

d. Begeleiding en persoonlijke 

verzorging jeugdigen. 

e. Respijtzorg/logeren 

 

13.2. Het college kan nadere 

regels vaststellen over welke 

overige en maatwerk 

voorzieningen op basis van het 

eerste lid beschikbaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onjuiste verwijzing 

Artikel 14. Maatwerkvoorzieningen: vormen van Wmo 
14.2 Het college kan nadere 

regels vaststellen over 

welke overige en 

individuele  

voorzieningen op basis 

van het eerste en 

tweede lid beschikbaar 

zijn. 

14.2 Het college kan nadere 

regels vaststellen over 

welke overige en 

individuele  

voorzieningen op basis 

van het eerste lid 

beschikbaar zijn. 

 

Onjuiste verwijzing 

Artikel 16. Verhouding Prijs en kwaliteit levering voorziening door derden 
16.1 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 college vast…. 

 

16.1 Ter waarborging van een 

goede verhouding tussen de 

prijs voor de levering van een 

dienst door een derde en de 

eisen die gesteld worden aan 

de kwaliteit van de dienst stelt 

het college vast…. 

 

Heeft betrekking op 

zowel Jeugdwet als 

WMO 

Artikel 17 Klachtregeling 

17.1 Voor de afhandeling van 

klachten van cliënten die 

betrekking hebben op 

gedragingen jegens hen van 

het college of van personen die 

namens haar  meldingen en 

aanvragen als bedoeld in deze 

verordening behandelen, 

hanteert het college de op het 

moment van indienen van de 

klacht geldende 

klachtenregeling. 

 

17.1 Voor de afhandeling van 

klachten van cliënten die 

betrekking hebben op 

gedragingen jegens hen van 

het college of van personen die 

namens haar meldingen en 

aanvragen als bedoeld in deze 

verordening behandelen, 

hanteert het college de op het 

moment van indienen van de 

klacht geldende 

klachtenregeling van 

Coöperatie De Kleine Schans. 

 

Als gevolg van 

oprichting CDKS 

Artikel 21: Regels voor bijdrage in de kosten van algemene voorzieningen 

1. Een cliënt is een bijdrage 

verschuldigd in de kosten 

voor het gebruik van een 

1. Een cliënt is een bijdrage 

verschuldigd in de kosten 

voor het gebruik van een 

Woord “niveau” is 

verwijderd omdat we 

deze terminologie niet 



13-11-2018 
10 

algemene voorziening dit 

bestaat door bemoeienis 

van de gemeente: 

a. huishoudelijke hulp 

niveau I, ter hoogte 

van €5,00 per uur; 

b. huishoudelijke hulp 

voor mantelzorgers, 

ter hoogte van 

€5,00 per uur. 

c. Collectief vervoer 

via de regiotaxi, ter 

hoogte van € 2,20 

per zone  

2. De bijdrage is maximaal 

gelijk aan de kostprijs van 

de voorziening. 

3. 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 het 

minimumloon, bedoeld in 

artikel 8, eerste lid, onder 

a, van de Wet 

minimumloon en 

minimumvakantiebijslag. 

De berekende bedragen 

worden naar beneden 

afgerond op een veelvoud 

van €0,2. 

4. Het college draagt zorg 

voor de kenbaarheid van 

de laatstelijk in de plaats 

gestelde bedragen. 

 

algemene voorziening dit 

bestaat door bemoeienis 

van de gemeente: 

a. huishoudelijke hulp 

I, ter hoogte van 

€5,00 per uur; 

b. huishoudelijke hulp 

voor mantelzorgers, 

ter hoogte van 

€5,00 per uur. 

c. Collectief vervoer via 

de regiotaxi (niet 

het gebruik op 

indicatie), ter hoogte 

van € 2,20 per zone 

(dit betreft het 

prijspeil 2018 en is 

indexeerbaar) 

2. De bijdrage is maximaal 

gelijk aan de kostprijs van 

de voorziening. 

3. Het college draagt zorg 

voor de kenbaarheid van de 

laatstelijk in de plaats 

gestelde bedragen. 

 

gebruiken. 

Formulering collectief 

vervoer gewijzigd 

voor een meer 

volledige formulering. 

 

Lid 3 verwijderd 

omdat dit is 

opgenomen onder 1c 

Artikel 22: Regels voor bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen 
en pgb’s 

22.2 De bijdrage, dan wel 

het totaal van de 

bijdragen, is gelijk aan 

de kostprijs, tenzij 

overeenkomstig 

hoofdstuk 3 van het 

Uitvoeringsbesluit Wmo 

2015 [of het volgende 

lid] een lagere bijdrage 

is verschuldigd. 

22.3 Voor alle categorieën 

personen, genoemd in 

artikel 3.8, eerste lid, 

van het 

Uitvoeringsbesluit Wmo 

2015 wordt de bijdrage, 

22.2 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, tenzij 

overeenkomstig artikel 2.1.4, 

derde lid, van de Wet 

maatschappelijke 

ondersteuning 2015 of 

hoofdstuk 3 van het 

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 

geen of een lagere bijdrage is 

Als gevolg van de 

AMVB 
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dan wel het totaal van 

de bijdragen, verlaagd 

door het percentage, 

genoemd in dat lid, te 

verlagen naar 10%. 

verschuldigd. 

 

Artikel 23: Criteria financiële tegemoetkoming 

 1.Het college kan een 

financiële maatwerkvoorziening 

verlenen die gericht is op een 

tegemoetkoming in de kosten 

die verband houden met: 

a. De toepassing van het 

primaat van verhuizen; 

b. Het gebruik van een 

eigen auto voor 

deelname aan het 

maatschappelijk 

verkeer; 

c. Het plaatsen van een 

losse woonunit 

d. Andere maatregelen 

indien geen 

maatwerkvoorziening in 

natura verleend wordt 

of kan worden verleend 

en geen PGB wordt 

verstrekt. 

2. De financiële 

maatwerkvoorziening voor 

verhuiskosten en/of 

inrichtingskosten wordt niet 

eerder uitbetaald nadat de 

cliënt is verhuisd naar een door 

het college geschikt bevonden 

woning. 

3. Het college stelt de hoogte 

van de bedragen vast in het 

Financieel Besluit. 

 

Nieuw artikel. 

Uitspraken van de 

CrvB maakt het 

mogelijk om een 

financiële 

tegemoetkoming als 

maatwerkvoorziening 

te verstrekken. 

Artikel 24 Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of 
chronische problemen 

24.2 Het college stelt bij  

nadere regeling de hoogte van  

de tegemoetkoming vast voor:  

a. taxikosten  

b. rolstoeltaxikosten  

c. een autoaanpassing  

d. verhuiskosten 

e. aanschaf en  

onderhoud van een  

sportvoorziening 

f. het bezoekbaar 

maken van een woning  

 

24.2 Het college stelt bij  

nadere regeling de hoogte van  

de tegemoetkoming vast voor:  

a. taxikosten  

b. rolstoeltaxikosten  

c. een autoaanpassing  

d. aanschaf en  

onderhoud van een  

sportvoorziening 

e. het bezoekbaar 

maken van een woning  

 

Verhuiskosten is 

komen te vervallen in 

dit artikel. Betreft 

geen tegemoetkoming 

als gevolg van 

meerkosten maar een 

financiele 

maatwerkvoorziening. 

Kent een andere 

juridische grondslag 

volgens de Wmo 2015 

Artikel 30. Verantwoording 

Het college zendt jaarlijks aan Dit artikel is verwijderd. Het re-
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de gemeenteraad een verslag 

over de doeltreffendheid van 

het re-integratiebeleid. Het 

verslag bevat in ieder geval 

het oordeel van de Adviesraad 

sociaal domein. 

 

 integratiebeleid wordt 

voortaan niet apart 

geëvalueerd, maar 

via de reguliere 

planning en control 

cyclus en de monitor 

sociaal domein. Met 

deze wijziging streven 

we naar een 

eenduidige 

verantwoordingsstruct

uur. 

Artikel 61. Gedragingen Participatiewet 
61b. b. tweede categorie: 

1. het niet of onvoldoende 

meewerken aan het opstellen, 

uitvoeren en evalueren van 

een plan van aanpak als 

bedoeld in artikel 44a van de 

Participatiewet; 

2. het onvoldoende nakomen  

van verplichtingen als bedoeld 

in de artikelen 9, eerste lid, of 

55 van de Participatiewet, voor 

zover het gaat om een 

belanghebbende jonger dan 27 

jaar, gedurende vier weken na 

een melding als bedoeld in 

artikel 43, vierde en vijfde lid, 

van de Participatiewet, voor 

zover deze verplichtingen niet 

worden genoemd in artikel 18, 

vierde lid, van de 

Participatiewet; 

3. het uit houding en gedrag 

ondubbelzinnig laten blijken 

verplichtingen als bedoeld in 

artikel 9, eerste lid, onderdeel 

b, van de Participatiewet niet 

te willen nakomen, wat heeft 

geleid tot het intrekken van de 

ontheffing van de arbeidsplicht 

voor een alleenstaande ouder, 

bedoeld in artikel 9a, eerste 

lid, van de Participatiewet; 

4. het niet of onvoldoende 

verrichten van een door het 

college opgedragen 

tegenprestatie naar vermogen 

als bedoeld in artikel 9, eerste 

lid, onderdeel c, van de 

participatiewet; 

61b. b. tweede categorie: 

1. het niet of onvoldoende 

meewerken aan het opstellen, 

uitvoeren en evalueren van 

een plan van aanpak als 

bedoeld in artikel 44a van de 

Participatiewet; 

2. het onvoldoende nakomen  

van verplichtingen als bedoeld 

in de artikelen 9, eerste lid, of 

55 van de Participatiewet, voor 

zover het gaat om een 

belanghebbende jonger dan 27 

jaar, gedurende vier weken na 

een melding als bedoeld in 

artikel 43, vierde en vijfde lid, 

van de Participatiewet, voor 

zover deze verplichtingen niet 

worden genoemd in artikel 18, 

vierde lid, van de 

Participatiewet; 

3. het uit houding en gedrag 

ondubbelzinnig laten blijken 

verplichtingen als bedoeld in 

artikel 9, eerste lid, onderdeel 

b, van de Participatiewet niet 

te willen nakomen, wat heeft 

geleid tot het intrekken van de 

ontheffing van de arbeidsplicht 

voor een alleenstaande ouder, 

bedoeld in artikel 9a, eerste 

lid, van de Participatiewet; 

4. het niet of onvoldoende 

verrichten van een door het 

college opgedragen 

tegenprestatie naar vermogen 

als bedoeld in artikel 9, eerste 

lid, onderdeel c, van de 

participatiewet; 

5. het niet meewerken aan een 

taaltoets als bedoeld in artikel 

18b lid 2 van de 
Participatiewet. 

Met deze toevoeging 

kunnen we de Wet 

Taaleis beter 

uitvoeren.  
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Artikel 60, 63, 70 en de toelichting van artikel 53, 54, 58, 61, 62, 65 en 70.  
In deze artikelen stonden nog foutieve verwijzingen naar inmiddels omgenummerde 

artikelen. Dat is in deze conceptverordening hersteld. 

 


