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Was-wordt-tabel Nadere regels 2019 

Was Wordt Reden 

Artikel 4. Hoogte persoonsgebonden budget diensten 
4.3 Het is niet toegestaan om een 

vrij besteedbaar bedrag binnen het 

PGB te hanteren. 

Het PGB voor diensten is afgeleid 

van de tarieven in natura waarvoor 

het college deze heeft ingekocht en 

bedraagt niet meer dan de 

percentages zoals genoemd in 

artikel 10 zesde lid van de 

verordening. Het college stelt de 

tarieven in natura jaarlijks vast in 

het Financieel besluit. 

4.3 Het is niet toegestaan om een 

vrij besteedbaar bedrag binnen 

het PGB te hanteren.  

4.4 Het college stelt de tarieven in 

natura jaarlijks vast in het 

Financieel besluit. 

Overige tekst 

in 4.3 is 

weggelaten 

i.v.m. 

dubbeling in 

lid 1 en in 

verordening. 

 

Artikel 10. Algemene voorzieningen jeugdhulp 

10. lid d: Ondersteuning via het 

sociaal team 

10. Lid d. Ondersteuning via 

Coöperatie de Kleine Schans. 

Wijziging als 

gevolg van 

oprichting 

CDKS 

Artikel 11. Algemene voorziening huishoudelijke hulp 

2. Er is geen sprake van stapeling 

van zorgkosten en de bijdrage voor 

de algemene voorziening is niet 

hoger dan de CAK-bijdrage voor de 

maatwerkvoorziening. 

Vervalt Met de 

invoering van 

abonnements

tarief is dit 

niet meer 

aan de orde 

3. Om vast te stellen of een cliënt 

behoort tot de Wmo doelgroep voert 

het college voor de algemene 

voorziening huishoudelijke hulp een 

lichte toegangstoets uit. 

2. Om vast te stellen of een cliënt 

behoort tot de Wmo doelgroep 

voert het college voor de 

algemene voorziening 

huishoudelijke hulp een lichte 

toegangstoets uit. 

Wijziging 

nummering 

 
Artikel 13. Vormen van jeugdhulp 
De volgende 

maatwerkvoorzieningen zijn 

beschikbaar: 

a. Specialistische Behandeling 

Jeugd 

b. Specialistische Begeleiding 

Jeugd 

c. Ambulante behandeling 

Jeugd-GGZ (inclusief 

diagnostiek en behandeling 

dyslexie) 

De volgende 

maatwerkvoorzieningen zijn 

beschikbaar: 

a. Ambulante begeleiding 

b. Ambulante behandeling 

c. Ambulante 

dagbehandeling 

d. Dagactiviteit 

e. Begeleid wonen met 

toezicht jeugd 

f. Logeren jeugd 

Toevoegingen 

van 

maatwerk-

voorziening-

en, als gevolg 

van inkoop 
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d. ADHD ziekenhuiszorg 

e. Forensische Jeugd-GGZ 

f. Respijtzorg/logeren 

g. Dagactiviteiten Jeugd 

h. Verblijf Jeugd 

i. SAVE (hulpverlening binnen 

het drang en dwangkader) 

j. Crisiszorg 

 

g. Pleegzorg 

h. Wonen in gezinsvormen 

i. Opname met 

behandeling, besloten 

j. Opname met 

behandeling. gesloten 

k. Opname met 

behandeling, 

psychiatrie 

l. ADHD ziekenhuiszorg 

m. Dyslexie 

n. Hulpverlening dwang en 

drang 

o. Crisisbeschikbaarheid 

Artikel 15. Huishoudelijke hulp 
2.De maatwerkvoorziening HH 

bestaat uit de volgende categorieën:  

a. Schoonmaakwerkzaamheden 

(HH1); 

b. Schoonmaakwerkzaamheden 

met lichte ondersteuning in 

de huishouding (HH2); 

c. Schoonmaakwerkzaamheden 

met ondersteuning binnen 

de ontregelde huishouding 

(Excessieve zorg). 

 

2.De maatwerkvoorziening HH 

bestaat uit de volgende 

categorieën:  

a. Huishoudelijke 

werkzaamheden (HH1); 

b. Huishoudelijke 

werkzaamheden met 

ondersteuning in de 

organisatie van de 

huishouding (HH2); 

c. Huishoudelijke 

werkzaamheden met 

ondersteuning binnen de 

ontregeldhuishouding 

(Excessieve zorg). 

 

Terminologie 

dekt de 

lading niet. 

 
Artikel 17. Ondersteuning bij het wonen 
1.Het college kan een 

maatwerkvoorziening verlenen 

gericht op ondersteuning bij het 

wonen in de vorm van: 

a. woonvoorzieningen; 

b. hulpmiddelen om zich in en om 

de woning te verplaatsen; 

 

1.Het college kan een 

maatwerkvoorziening verlenen 

gericht op ondersteuning bij het 

wonen in de vorm van: 

a. woonvoorzieningen; 

b. hulpmiddelen om zich in en om 

de woning te verplaatsen; 

c. woningaanpassingen; 

d. plaatsing van een losse 

(mantelzorg)unit indien extra 

leefruimte noodzakelijk is. 

 

Toevoegingen 

van 

maatwerk-

voorzienin-

gen 

 6. Bij de aanvraag van een 

woningaanpassing wordt gekeken 

of verhuizing naar een passende 

woning mogelijk is of 

redelijkerwijs van de cliënt kan 

worden verwacht, en er 

anderszins goedkopere adequate 

oplossingen beschikbaar zijn. 

Hierbij wordt ook meegewogen of 

cliënten bij de keuze van hun 

Toelichting 

op 

maatwerk-

voorziening 
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woning of verbouwing rekening 

hebben gehouden met de te 

verwachten beperkingen die 

leeftijd gerelateerd zijn.  

Artikel 23.  Beschermd wonen 

1. Het college kan de cliënt in 

aanmerking brengen voor 

beschermd wonen indien de cliënt: 

a. is aangewezen op een 

beschermende 

woonomgeving, gelet op 

complexe problematiek; en 

b. 24-uurs (maatschappelijke) 

opvang of de ambulante 

maatwerkvoorziening(en) 

begeleiding, dagactiviteit al 

dan niet gecombineerd met 

respijtverblijf in een instelling 

niet als passende bijdrage 

kunnen worden aangemerkt; 

en 

c. deze (mede) gericht zijn op 

het in staat stellen van de 

cliënt om zich op eigen 

kracht te handhaven in de 

samenleving. 

2. Een beschermende 

woonomgeving gaat gepaard met 

noodzakelijk verblijf in een 

accommodatie van een instelling 

waar toezicht en aangewezen 

ondersteuning wordt geboden. 

 

1. Het college kan de cliënt in 

aanmerking brengen voor 

beschermd wonen indien de 

cliënt: 

a. is aangewezen op een 

beschermende 

woonomgeving, gelet op 

complexe problematiek; en 

b. 24-uurs (maatschappelijke) 

opvang of de ambulante 

maatwerkvoorziening(en) 

begeleiding, dagactiviteit al 

dan niet gecombineerd met 

respijtverblijf in een 

instelling niet als passende 

bijdrage kunnen worden 

aangemerkt; en 

c. deze (mede) gericht zijn op 

het in staat stellen van de 

cliënt om zich op eigen 

kracht te handhaven in de 

samenleving. 

2. Een beschermende 

woonomgeving gaat gepaard met 

noodzakelijk verblijf in een 

accommodatie van een instelling 

waar toezicht en aangewezen 

ondersteuning wordt geboden. 

3.Het college stelt nadere regels in 

het geval de cliënt een PGB wenst 

te besteden bij een niet door het 

college gecontracteerde aanbieder 

voor beschermd wonen. Deze 

regels hebben in ieder geval 

betrekking op de eisen die gelden 

voor de accommodatie waar de 

cliënt zijn hoofdverblijf heeft of zal 

hebben voor wat betreft: 

a. het aantal bewoners; en 

b. de inschrijving in de 

Basisregistratie personen 

(BRP); en 

c. de eisen die gelden voor de 

accommodatie. 

 

Overeenkoms

tig de nadere 

regels van 

Amersfoort 

zodat er voor 

de uitvoering 

van 

Beschermd 

Wonen door 

centrumgeme

ente 

Amersfoort in 

de gehele 

regio 

uniforme 

grondslagen 

zijn. 

Artikel 23.  Overbruggingszorg beschermd wonen 
 Indien een cliënt in aanmerking 

komt voor overbruggingszorg 

beschermd wonen wordt deze 

verstrekt op basis van een 

Overeenkoms

tig de nadere 

regels van 

Amersfoort 
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indicatie voor ambulante 

begeleiding van maximaal 10 uur 

per week, waarvan maximaal 40% 

HBO-niveau (specialistisch) en 

60% MBO-niveau (praktisch 

ondersteunend), en  uitgevoerd 

door professionals in dienst van 

een instelling - op basis van 90% 

van het door het college 

vastgestelde zorg in natura tarief 

voor het product van de 

gecontracteerde aanbieders. 

zodat er voor 

de uitvoering 

van 

Beschermd 

Wonen door 

centrumgeme

ente 

Amersfoort in 

de gehele 

regio 

uniforme 

grondslagen 

zijn. 

Artikel 27. Meerkosten sportvoorziening 
 1. Het college kan op aanvraag 

aan de persoon die niet is 

aangewezen op een 

maatwerkvoorziening in de vorm 

van een sportvoorziening een 

tegemoetkoming meerkosten 

verlenen voor de aanschaf van 

een sportvoorziening indien: 

a. de aanvrager beschikt over 

een beperkte financiële 

draagkracht, 

b. de beperking of een 

chronisch psychisch of 

psychosociaal probleem 

aantoonbare of aannemelijke 

meerkosten meebrengt; en 

c. de tegemoetkoming 

bijdraagt aan de zelfredzaamheid 

en/of participatie 

2. De persoon als bedoeld in het 

eerste lid kan slechts aanspraak 

maken op een tegemoetkoming 

indien geen aanspraak bestaat op 

een vergoeding van de 

(meer)kosten op grond van een 

voorliggende voorziening. 

3. De tegemoetkoming wordt 

slechts eens per drie jaar 

verleend. 

 

Nieuw artikel 

toegevoegd 

vanwege 

behoefte 

vanuit 

Coöperatie de 

Kleine Schans 

en inwoners 

naar 

grondslag.  

 


