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Was-wordt-tabel integrale verordening sociaal domein 2020 

Was Wordt Reden 
Artikel 1: Toepassing en begrippen 

 
Toevoeging definitie: 

b. - algemeen 

gebruikelijke voorziening:  

voorziening die niet speciaal is 

bedoeld voor mensen met een 

beperking en die algemeen 

verkrijgbaar is en niet of niet 

veel duurder is dan 

vergelijkbare producten, 

diensten, activiteiten of andere 

maatregelen   

Was niet als zodanig 

gedefinieerd in de 

verordening 

Artikel 2 Melding hulpvraag 

4. Cliënten kunnen zich 

rechtstreeks wenden tot een 

algemene voorziening. 

Voorafgaand worden voor de 

algemene voorziening 

Huishoudelijke Hulp en 

Huishoudelijke Hulp voor 

mantelzorgers een lichte 

toegangstoets afgenomen. 

vervalt Met het vervallen van 

de algemene 

voorzieningen in 

art.21 is dit lid niet 

meer van toepassing 

 
Artikel 4. Het gesprek 
j. welke bijdragen in de 

kosten de cliënt met 

toepassing van het bepaalde 

bij of krachtens artikel 2.1.4  

van de Wmo verschuldigd zal 
zijn, en 

j. welke bijdragen in de 

kosten de cliënt met toepassing 

van het bepaalde bij of 

krachtens artikel 2.1.4 en 

2.1.4a  van de Wmo 
verschuldigd zal zijn, en 

Toevoeging art. 

2.1.4a ivm wet 
abonnementstarief 

Artikel 21, Regels voor bijdrage in de kosten van algemene voorzieningen 
Artikel 21. Regels voor 

bijdrage in de kosten van 

algemene voorzieningen  

Artikel 21. Regels voor bijdrage 

in de kosten van algemene 

voorzieningen met uitzondering 

van de bij verordening 

aangewezen algemene 

voorzieningen 

Wijziging ivm wet 

abonnementstarief  

 Een cliënt is een 

bijdrage verschuldigd in de 

kosten het gebruik van een 

algemene voorziening dit 

bestaat door bemoeienis van 

de gemeente: 

1. huishoudelijke hulp I, 

ter hoogte van €5,00 per uur; 

2. huishoudelijke hulp voor 

mantelzorgers, ter hoogte van 

€5,00 per uur.  

3.1. Collectief vervoer via de 

 Een cliënt is een 

bijdrage verschuldigd in de 

kosten voor het gebruik voor 

het gebruik van 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) 

Door het beëindigen 

van de algemene 

voorzieningen HH en 

de HHT voor 

mantelzorgers wordt 

dit artikel aangepast. 

Voor het gebruik van 

collectief is nu nog 

een uitzondering 

gemaakt op het 

abonnementstarief. 
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regiotaxi (niet het gebruik op 

indicatie), ter hoogte van € 

2,20 per zone (dit betreft het 

prijspeil 2018 en is 

indexeerbaar) 

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

bijdrage in de kosten van 

maatwerkvoorzieningen ,en 

pgb’s  

Artikel 22. Regels voor bijdrage 

in de kosten van maatwerk-

voorzieningen ,en pgb’s en bij 

verordening aangewezen 

algemene voorzieningen 

Wijziging ivm wet 

abonnementstarief 

1. Een cliënt is een 

bijdrage in de kosten verschul-

digd voor een maatwerkvoor-

ziening dan wel pgb, zolang de 

cliënt van de maatwerkvoor-

ziening gebruik maakt of 

gedurende de periode waar-

voor het pgb wordt verstrekt, 

en afhankelijk van het inkomen 

en vermogen van de cliënt en 

zijn echtgenoot. 

1. Een cliënt is een 

bijdrage in de kosten 

verschuldigd voor een 

maatwerkvoorziening dan wel 

pgb, zolang de cliënt van de 

maatwerkvoorziening gebruik 

maakt of gedurende de periode 

waarvoor het pgb wordt 

verstrekt. 

Met het 

abonnementstarief is 

de toetsing van 

inkomen en vermogen 

komen te vervallen. 

 2. Een cliënt is een 

bijdrage in de kosten 

verschuldigd voor een bij 

verordening aangewezen 

algemene voorziening zolang 

de cliënt van deze voorziening 

gebruik maakt. 

Tussengevoegd 2e lid 

daar ook op algemene 

voorzieningen het 

abonnementstarief 

van toepassing is. 

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 over-

eenkomstig artikel 2.1.4, derde 

lid,  van de Wet maatschappe-

lijke ondersteuning 2015 of 

hoofdstuk 3 van het 

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 

geen of een lagere bijdrage is 

verschuldigd. 

3. De bijdragen voor 

maatwerkvoorzieningen of pgb 

en voor bij verordening 

aangewezen algemene 

voorzieningen, zijn  gelijk aan 

de kostprijs, tot aan ten 

hoogste € 19,00 per maand 

voor de ongehuwde cliënt of de 

gehuwde cliënten tezamen, 

tenzij overeenkomstig artikel 

2.1.4a, vijfde lid,  van de Wet 

maatschappelijke onder-

steuning 2015 of hoofdstuk 3 

van het Uitvoeringsbesluit 

Wmo 2015 geen of een lagere 

bijdrage is verschuldigd. 

Wijziging ivm de wet 

abonnementstarief 

4. In de gevallen, bedoeld 

in artikel 2.1.4, zevende lid, 

van de Wmo 2015 worden de 

bijdragen voor een 

maatwerkvoorziening of pgb 

door CAK vastgesteld en geïnd. 

5. In de gevallen, bedoeld 

in artikel 2.1.4b, tweede  lid, 

van de Wmo 2015 worden de 

bijdragen voor een 

maatwerkvoorziening of pgb 

door CAK vastgesteld en geïnd. 

Wijziging ivm de wet 

abonnementstarief 

5. De kostprijs van een: 

a. Maatwerkvoorziening is 

gelijk aan de prijs waarvoor de 

gemeente de 

6. De kostprijs van een: 

a. Maatwerkvoorziening of 

bij verordening aangewezen 

algemene voorziening  is gelijk 

Wijziging ivm wet 

abonnementstarief 
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maatwerkvoorziening afneemt 

van of aanschaft bij een 

(gecontracteerde) aanbieder, 

inclusief de bijkomende kosten 

waaronder 

instandhoudingskosten. 

 

aan de prijs waarvoor de 

gemeente de maatwerkvoor-

ziening afneemt van of 

aanschaft bij een (gecontrac-

teerde) aanbieder, inclusief de 

bijkomende kosten waaronder 

instandhoudingskosten. 

totale bedrag van het pgb. 

 b. Maatwerkvoorziening in 

de vorm van een hulpmiddel of 

woningaanpassing wordt 

tevens bepaald door de wijze 

van beschikbaarstelling van de 

voorziening (bruikleen, huur of 

eigendom) 

Toegevoegd 

Maatwerkvoorzieninge

n kunnen op 

verschillende 

manieren worden 

toegekend. De eigen 

bijdrage mag nooit 

meer zijn dan de 

kostprijs. 

 


