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Was-wordt-tabel nadere regels verordening sociaal domein (jeugdwet 

en Wmo) 2023 
 

Was Wordt Reden 
Artikel 2. Algemene bepalingen 
Het tarief voor een pgb voor 

diensten wordt mede 

gebaseerd op het door de 

cliënt opgestelde 

Uitvoeringsplan pgb. 

Het tarief voor een pgb voor 

diensten wordt mede 

gebaseerd op het door de cliënt 

opgestelde plan van aanpak 

pgb. 

Zo sluit de tekst aan 

bij de terminologie 

zoals gebruikt in de 

verordening. 

Artikel 4. Hoogte persoonsgebonden budget diensten 
Artikel 4. Hoogte 

persoonsgebonden budget 

diensten. 

 

1.De hoogte van het pgb voor 

diensten, niet zijnde 

beschermd wonen, is een 

afgeleide van het tarief 

waarvoor het college deze 

diensten heeft ingekocht.  

 

Artikel 4. Hoogte 

persoonsgebonden budget 

voorzieningen. 

 

1. De hoogte van het pgb voor 

voorzieningen, wordt geregeld 

in artikel 10 van de 

verordening.  

 

Sluit zo beter aan bij 

de terminologie in de 

rest van het artikel. 

 

Sluit beter aan bij dat 

wat in de verordening 

geregeld is.  

Artikel 6. Besteden persoonsgebonden budget buiten Woudenberg 
4. De maatwerkvoorziening 

hulp bij het huishouden kan 

worden verstrekt voor degenen 

voor wie een algemene 

voorziening niet passend is 

(passend betekent ook 

financieel passend). Daarbij 

houdt het college rekening met 

de mate waarin de cliënt het 

vermogen heeft om 

huishoudelijke taken te 

organiseren.  

 

- Verplaatst naar artikel 

15 lid e, omdat het 

daar hoort. 

 

Artikel 14. Dagactiviteit, vervoer en begeleiding 
a. het bieden van 

arbeidsmatige 

ondersteuning aan cliënten 

die (nog) niet over 

arbeidsvermogen 

beschikken; 

b. op het aanbrengen van 

structuur, bevorderen van 

sociale participatie;  

c. het ontlasten van de 

mantelzorger. 

 

a. het bieden van 

arbeidsmatige 

ondersteuning aan cliënten 

die (nog) niet over 

arbeidsvermogen 

beschikken; en/of 

b. op het aanbrengen van 

structuur, bevorderen van 

sociale participatie; en/of 

c. het ontlasten van de 

mantelzorger. 

 

Lid a tot en met c 

sluiten elkaar niet uit, 

maar kunnen ook 

tegelijkertijd gelden. 

Artikel 15. Hulp bij het huishouden 
d. Voor een schoon en d. In de Beleidsregel d. Verwijzing naar de 
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leefbaar huis zal voor een 

basissituatie 90 minuten 

per week worden 

geïndiceerd. Op basis van 

de persoonlijke situatie kan 

de omvang van het aantal 

uren naar boven of naar 

beneden worden bijgesteld.    

 

normenkader Hulp bij het 

Huishouden gemeente 

Woudenberg is vastgelegd 

welke frequentie en/of de 

benodigde tijd benodigd is 

voor een schoon en 

leefbaar huis. Uitgegaan 

wordt van een basissituatie. 

Op basis van de 

persoonlijke situatie kan de 

omvang van het aantal 

uren naar boven of naar 

beneden worden bijgesteld. 

e. De maatwerkvoorziening 

hulp bij het huishouden kan 

worden verstrekt voor 

degenen voor wie een 

algemene voorziening niet 

passend is (passend 

betekent ook financieel 

passend). Daarbij houdt het 

college rekening met de 

mate waarin de cliënt het 

vermogen heeft om 

huishoudelijke taken te 

organiseren.     

 

nieuwe 

beleidsregel 

normenkader Hulp 

bij het Huishouden 

toegevoegd. 

e. Verplaatst van 

artikel 6, lid 4 

omdat het hier 

hoort. 

 

Artikel 18. Criterium primaat van verhuizen 

3. Het college stelt de hoogte 

van het primaat van 

verhuizen vast in het 

Financieel besluit 

behorende bij de geldende 

verordening en geldende 

nadere regels 

maatschappelijke 

ondersteuning en 

jeugdhulp van gemeente 

Woudenberg. 

 

3. Het college kan een beroep 

doen op het primaat van 

verhuizen wanneer kosten 

van een woningaanpassing 

of woonvoorziening een 

bepaald bedrag 

overschrijden. De hoogte 

van dit bedrag wordt 

bepaald in het financieel 

besluit. 

Verheldering van het 

lid. 

Artikel 20. 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 

1. - 

 

Dit lid staat ook in de 

beleidsregels 

beschermd wonen. 

Kan daarom hier 

vervallen. 
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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. 

 

Artikel 25. Beoordeling van kwaliteit 
Artikel 25. Beoordeling van 

kwaliteit  
4. Artikel 25. Beoordeling van 

kwaliteit ZIN en pgb 

Explicitering dat 

artikel betrekking 

heeft zorg in natura 

en zorg middels een 

pgb. 

Artikel 26. Hoogte tegemoetkoming en uitbetaling 

Artikel 26. Hoogte  

tegemoetkoming en uitbetaling 

 
 
1. Bij het vaststellen van de  

    hoogte van de  

    tegemoetkoming voor: 

 

2. Het college stelt de hoogte 

van de tegemoetkoming 

meerkosten vast in het 

Financieel besluit 

 

Artikel 26. Hoogte financiële 

maatwerkvoorziening en 

uitbetaling 

 

1. Bij het vaststellen van de  

hoogte van de financiële 

maatwerkvoorziening voor: 

 

2. Het college stelt de hoogte 

van de financiële 

maatwerkvoorziening vast 

in het Financieel besluit 

 

 

Op basis van een 

uitspraak van de CrvB 

is de term ‘financiële 

maatwerkvoorziening’ 

passender dan de 

term 

‘tegemoetkoming 

meerkosten’. 

Artikel 29. Intrekking bestaande nadere regels 

De Nadere Regels Verordening 

Sociaal Domein (Jeugdwet en 

Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning) gemeente 

Woudenberg 2022 worden met 

ingang van 1 januari 2023 

ingetrokken. 

 

- Artikel kan vervallen, 

want is een dubbeling 

met artikel 30.1. 

 


