
Toelichting  
Besluit  voorzieningen  

maatschappelijke  ondersteuning  
gemeente  Beemster  2011



Toelichting  op het besluit  voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2



INHOUDSOPGAVE

Toelichting  Besluit  voorzieningen  maatschappelijke  ondersteuning  gemeente  
Beemster   2011

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen                                                                                                 .............................................................................................  4  
Artikel 1. Inkomen                                                                                                                      ..................................................................................................................  4  

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het Persoonsgebonden budget                                               ...........................................  4  
Artikel 2.   Regels rond verstrekking en verantwoording                                                           .......................................................  4  

Hoofdstuk 3.    Eigen bijdragen, eigen aandeel en klanttarief collectief vervoer                           .......................  6  
Artikel 3. Omvang van de eigen bijdrage en het eigen aandeel                                                  ..............................................  6  
Artikel 4. Roerende zaken en woonvoorzieningen (omvang van het eigen aandeel)                 .............  6  

Hoofdstuk 4 Vervoersvoorzieningen                                                                                              ..........................................................................................  6  
Artikel 5. Vervoersvoorzieningen (omvang eigen bijdrage)                                                      ..................................................  6  

Hoofdstuk 5 Hulp bij het huishouden                                                                                             .........................................................................................  7  
Artikel 6. Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden            ........  7  

Hoofdstuk 6    Woonvoorzieningen                                                                                                ............................................................................................  7  
Artikel 7. Hoogte financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget 
woonvoorzieningen                                                                                                                     .................................................................................................................  7  

Hoofdstuk 7   Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel.                                                       ...................................................  8  
Artikel 8. Hoogte persoonsgebonden budget bij vervoersvoorzieningen                                   ...............................  8  
Artikel 9. Bedragen vervoersvoorzieningen                                                                               ...........................................................................  8  
Artikel 10. Inkomensgrens auto                                                                                                  ..............................................................................................  8  
Artikel 11. Hoogte financiële tegemoetkoming vervoersvoorzieningen                                    ................................  8  
Artikel 12. Hoogte financiële tegemoetkoming aanpassingen eigen auto                                  ..............................  8  

Hoofdstuk 8   Verplaatsen in en rond de woning                                                                            ........................................................................  8  
Artikel 13. Hoogte persoonsgebonden budget rolstoelen                                                           .......................................................  8  

Hoofdstuk 9    Advisering en samenhangende afstemming                                                            ........................................................  9  
Artikel 14. Samenhangende afstemming                                                                                    ................................................................................  9  

Hoofdstuk 10    Slotbepalingen                                                                                                       ...................................................................................................  9  
Artikel 15.  Citeerartikel                                                                                                             ........................................................................................................  9  
Artikel 16. Inwerkingtreding                                                                                                       ...................................................................................................  9  

Toelichting  op het besluit  voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 3



Toelichting  Besluit  voorzieningen  maatschappelijke  ondersteuning  gemeente  
Beemster   2011

Hoofdstuk  1 Algemene bepalingen

Algemeen

De systematiek  van de Verordening is dat  steeds algemene voorzieningen, waaronder collectief 
vervoer, het primaat  hebben. Bij  algemene voorzieningen is geen persoonsgebonden budget 
mogelijk,  waar  tegenover staat  dat de algemene voorziening een snel te realiseren oplossing biedt  
en er bij  algemene voorzieningen een eenvoudige en lichte toelatingstoets geldt  en er bij  de 
verstrekking  daarvan geen eigen bijdrage wordt  gevraagd. Dit  wordt  verder uitgewerkt  in  artikel  
2. lid  2.

Artikel  1.                  Inkomen  

Bij  de bepaling van het recht  op een inkomensondersteunende voorziening en 
vervoersvoorzieningen zoals 
een auto of een met een auto vergelijkbare voorziening, zijn  inkomensgrenzen gesteld. 

Hoofdstuk  2 Bijzondere  regels over  het  Persoonsgebonden  budget

Artikel  2.                  Regels rond verstrekking  en verantwoording  

Artikel  2, lid  1.  
Verstrekking  van een persoonsgebonden budget vindt  plaats op verzoek van de aanvrager. Dit  
kan bij  voorkeur  tegelijk  met de aanvraag, indien op dat moment  al duidelijk  is dat de aanvrager 
dit  wenst. 

Artikel  2, lid  2.
Een aanvrager komt  in  eerste instantie  in  aanmerking voor een algemene voorziening. Is die niet  
toereikend, dan kan de aanvrager al dan niet  een individuele voorziening ontvangen. Daarna kan 
op verzoek van de aanvrager verstrekking  in  de vorm van een persoonsgebonden budget 
plaatsvinden. 
Niet  in  alle situaties is het mogelijk  een persoonsgebonden budget te ontvangen. Indien op grond 
van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk  zijn  geworden het ernstige vermoeden 
bestaat  dat de aanvrager problemen zal hebben bij  het omgaan met een persoonsgebonden 
budget, zal dit  als een 
contra-indicatie worden opgevat en dus niet  worden verstrekt.  Hierbij  kan gedacht worden aan 
situaties waarin  de aanvrager in  staat  van faillissement  verkeert,  handelingsonbekwaam is, 
onder budgetbeheer valt  of onder (financiële) bewindvoering, bekend is met 
verslavingsproblematiek,  of met problematiek  van psychosociale aard. 

Artikel  2, lid  3.
Een gedeelte van het toegekende persoonsgebonden budget hoeft niet  te worden verantwoord. Dit  
betreft  de kosten die gemaakt  worden voor het organiseren en het voeren van de administratie  
voorzover er geen gebruik  kan worden gemaakt  van de diensten van de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB).

Artikel  2, lid  4.
Het  college van burgemeester en wethouders zal de besteding van het persoonsgebonden budget 
door de budgethouder steekproefsgewijs controleren. 
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Artikel  2, lid  5.
De verantwoording van de besteding van het persoonsgebonden budget bij  rolstoelen, 
woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen vindt  in  alle gevallen plaats.

Artikel  2, lid  6.
 Wanneer een goedkopere (maar wel adequate) voorziening dan de geïndiceerde voorziening is 
aangeschaft  door de budgethouder, bijvoorbeeld een occasion, wordt  alleen het bestede bedrag 
vergoed. De termijn  waarop de budgethouder geacht wordt  van de voorziening gebruik  te maken 
kan worden aangepast indien de aangeschafte voorziening niet  nieuw is.In  geval van hulp  bij  het 
huishouden worden alleen die uren vergoed die ook daadwerkelijk  zijn  gemaakt.  Wanneer teveel 
is betaald, of bij  beëindiging van de indicatie, dient  het teveel betaalde bedrag aan de gemeente te 
worden terugbetaald.
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Hoofdstuk  3.   Eigen  bijdragen,  eigen aandeel  en klanttarief  collectief  vervoer

Artikel  3.                  Omvang van de eigen bijdrage en het eigen aandeel  

Hoofdstuk  IV  van de Algemene Maatregel van Bestuur  (AMvB) “Besluit  maatschappelijke 
ondersteuning”  zijn  de eigen bijdragen en het eigen aandeel bij  financiële tegemoetkomingen 
geregeld.
In  artikel  4.1 van de AMvB  wordt  onder a, b, c en d aangegeven welke bedragen de minister  als 
maximum  voor de vier  categorieën laat  gelden.. Het  percentage van 15% komt  overeen met het in  
de AmvB genoemde percentage. Er  worden vier  groepen onderscheiden, namelijk:

• ongehuwde personen jonger dan 65 jaar  
• ongehuwde personen 65 jaar  en ouder 
• gehuwde personen indien één van beiden jonger is dan 65 jaar  
• gehuwde personen die beide 65 jaar  of ouder zijn

Met  gehuwden staan ook gelijk:  ongehuwd samenwonenden
en andere volwassenen die met elkaar  en/of met kinderen duurzaam samenleven.

Met  het peiljaar  wordt  bedoeld het kalenderjaar  2 (twee) jaar  voorliggend aan het jaar  waarin  de 
aanvraag wordt  ingediend. Voorbeeld: in   2011 wordt  een aanvraag ingediend, het peiljaar  is dan 
2008.

De eigen bijdrage mag nooit  meer bedragen dan de kostprijs  van de verstrekte voorziening.
Van personen jonger dan 18 jaar  mag wettelijk  gezien geen eigen bijdrage gevraagd worden in het 
kader van de Wmo.

De vaststelling  en de inning van de eigen bijdrage wordt  door het Centrale Administratiekantoor  
gedaan.

Artikel  4.                  Roerende zaken en woonvoorzieningen (omvang van het eigen aandeel)  

Artikel  4.1, lid  3 van de AMvB bepaalt  dat bij  roerende zaken die in  eigendom worden verschaft  
of bij  bouwkundige of woontechnische aanpassingen de eigen bijdrage of het eigen aandeel over 
maximaal  39 perioden van vier  weken (= 3 jaar) gevraagd mag worden. Dit  artikel  geeft invulling  
daarvan. Voor hulp  bij  het huishouden geldt  de beperking van 39 weken niet, de eigen bijdrage 
wordt  opgelegd voor de periode dat  de hulp  is geïndiceerd en afgenomen. .
De draagkrachtberekening wordt  uitgevoerd met toepassing van de inkomensgrenzen zoals 
genoemd in  artikel  2 van het besluit.

Hoofdstuk  4 Vervoersvoorzieningen

Artikel  5.                  Vervoersvoorzieningen (omvang eigen bijdrage)  

Wanneer een voorziening wordt  verstrekt  waarmee een algemeen gebruikelijke  voorziening wordt  
vervangen of kan worden vervangen, zoals gebeurt  bij  verstrekking  van een driewielfiets, zal 
alleen verstrekking  van de meerkosten aan de orde zijn. Dat  betekent  dat het algemeen 
gebruikelijke  deel niet  vergoed zal worden. Het  algemeen gebruikelijke  deel zal door de aanvrager 
zelf betaald moeten worden.
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Hoofdstuk  5 Hulp  bij  het  huishouden

Artikel  6.                  Vaststelling  bedrag persoonsgebonden budget voor hulp  bij  het huishouden  

Artikel  6, lid  1.
In  dit  artikel  wordt  aangegeven hoe het persoonsgebonden budget voor de hulp  bij  het 
huishouden wordt  vastgesteld. De hoogte van de bedragen worden jaarlijks  door het college 
vastgesteld. Persoonsgebonden budgetten worden niet  langer gekoppeld aan klassen, maar aan 
het werkelijke  aantal  geïndiceerde uren.

Artikel  6, lid  2.
Wordt  gebruik  gemaakt  van de mogelijkheid  tot  additionele uren boven de hoogste klasse 6, dan 
wordt  per uur  een bedrag vergoed. Voor hulp  bij  het huishouden categorie 1 (HbH1) is dit  € 
21,00 , voor HbH2 is dit  € 24,00 en voor HbH3 is dit  € 25,50.

Hoofdstuk  6   Woonvoorzieningen

Artikel  7.                  Hoogte financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget   
woonvoorzieningen

Artikel  7, lid  1.
In  artikel  7, lid  1 bepaalt  de wijze waarop de hoogte van het persoonsgebonden budget bij  een 
woonvoorziening wordt  vastgesteld. Daarbij  vormt  de goedgekeurde offerte met betrekking  tot  de 
woonvoorziening het uitgangspunt.  Van de aanvrager mag verwacht  worden dat  hij  meerdere 
offertes opvraagt, teneinde een vergelijking  van prijs  en kwaliteit  te kunnen maken.
Door uit  te gaan van de kosten van de goedgekeurde offerte is het mogelijk  per offerte andere 
kosten mee te nemen. Zo zullen toezichtkosten bij  een kleine verbouwing geen rol  spelen. Om 
welke kosten het zal kunnen gaan is verder uitgewerkt  in  de Beleidsregels maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Beemster.

Artikel  7, lid  2
 geeft aan dat  bij  verkoop van een aangepaste woning binnen 10 jaar, een eventueel bedrag, dat 
het gevolg is van de meerwaarde van de woning door de aanpassing, , (gedeeltelijk)  aan het 
college moet worden terugbetaald.

Artikel  7, lid  3, 4 en 5 
In  deze leden zijn  de (maximale) bedragen vastgelegd, welke betrekking  hebben op de 
vergoedingen die verstrekt  worden  als het gaat om een verhuiskostenvergoeding, het bezoekbaar 
maken van de woning, woningsanering of onderhoud en reparatie van woonvoorzieningen, 

Toelichting  op het besluit  voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 7



Hoofdstuk  7  Het  zich lokaal  verplaatsen  per  vervoermiddel.

Artikel  8.                  Hoogte persoonsgebonden budget bij  vervoersvoorzieningen  

Artikel  8 regelt  de wijze waarop een persoonsgebonden budget wordt  vastgesteld voor een 
(individuele) vervoersvoorziening. Uitgegaan wordt,  conform de verordening, van de goedkoopst-
adequate voorziening. Als daar sprake van is, kan verhoging plaatsvinden met een bedrag dat  
noodzakelijk  is voor onderhoud en reparatie. Voor voorzieningen die de gemeente in natura  
verstrekt,  wordt  aan de leverancier  maandelijks  een vast bedrag voor onderhoud en reparatie 
betaald. Eenzelfde bedrag zal verstrekt  worden aan personen die de voorziening in  de vorm van 
een Pgb wensen te ontvangen. Dit  bedrag zal jaarlijks  bij  voorschot worden verstrekt  aan de 
budgethouder.Vaststelling  van de hoogte van het Pgb zal geschieden op basis van het programma 
van eisen en afschrijvingstermijnen ten aanzien van de voorziening. 

Artikel  9.                  Bedragen vervoersvoorzieningen  

Artikel  10.                Inkomensgrens auto  

Artikel  10 legt vast vanaf welke grens de auto algemeen gebruikelijk  wordt  geacht. 

Artikel  11.                Hoogte financiële tegemoetkoming vervoersvoorzieningen  

In  Artikel  11 zijn  de bedragen vastgelegd voor de autokostenvergoeding, de taxikostenvergoeding 
en de vergoeding van de rolstoeltaxi.  In  de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Beemster zijn  de voorwaarden waaronder tot  verstrekking  wordt  overgegaan, nader 
uitgewerkt.

Artikel  12.                Hoogte financiële tegemoetkoming aanpassingen eigen auto  

Artikel  12 legt het maximale bedrag vast voor een autoaanpassing.

Hoofdstuk  8   Verplaatsen  in  en rond  de woning

Artikel  13.                Hoogte persoonsgebonden budget rolstoelen  

Artikel  13 regelt  de wijze waarop een persoonsgebonden budget wordt  vastgesteld voor een 
rolstoel. Uitgegaan wordt,  conform de verordening, van de goedkoopst-adequate voorziening. Als 
daar sprake van is, kan verhoging plaatsvinden met een bedrag dat noodzakelijk  is voor 
onderhoud en reparatie. Voor rolstoelen die de gemeente in natura  verstrekt,  wordt  aan de 
leverancier  maandelijks  een vast bedrag voor onderhoud en reparatie betaald. Eenzelfde bedrag 
zal verstrekt  worden aan personen die de voorziening in  de vorm van een Pgb wensen te 
ontvangen. Elke rolstoel die enige aanpassing behoeft, zal uitkomen op een ander bedrag. 
Daarom zal vaststelling  van de hoogte van het Pgb per rolstoel plaatsvinden en mede op basis 
van het programma van eisen en afschrijvingstermijnen  ten aanzien van de voorziening 
geschieden.

Voor rolstoelen wordt  geen eigen bijdrage gevraagd

De sportrolstoel is een voorziening, die in  de Verordening voorzieningen gehandicapten was 
opgenomen zonder dat deze sportrolstoel in  de Wvg werd genoemd. Ook in  de wet is de 
sportrolstoel niet  opgenomen, zodat er sprake was en is van een  bovenwettelijke  voorziening.
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De  sportrolstoel wordt  alleen verstrekt   als een persoonsgebonden budget. Dit  persoonsgebonden 
budget is niet  kostendekkend en kan daarom gezien  worden als tegemoetkoming in  de kosten 
van aanschaf en onderhoud voor een periode van drie jaar. Na drie jaar  kan opnieuw een 
persoonsgebonden budget voor een sportrolstoel of een daarmee vergelijkbare (gehandicapten) 
sportvoorziening worden toegekend.

Hoofdstuk  9   Advisering  en samenhangende afstemming

Artikel  14.                Samenhangende afstemming  

De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning bepaalt  in  artikel  33 dat  in dit  
Besluit  bepaald moet worden op welke wijze de verkrijging van individuele voorzieningen 
samenhangend wordt  afgestemd op de situatie van de aanvrager.
Bij  de besluitvorming  en de motivering van het besluit  wordt  aandacht  besteed aan de eisen die 
het Zorg indicatiebesluit  stelt  ten aanzien van het onderzoek inzake de AWBZ. Hierdoor is 
enerzijds de samenhang met de AWBZ gewaarborgd, maar  wordt  anderzijds ook een ruime 
hoeveelheid informatie  vergaard waarmee het college een zorgvuldig, op de individuele situatie af 
te stemmen besluit  kan nemen.

Hoofdstuk  10   Slotbepalingen

Artikel  15.                 Citeerartikel    

Voor een aantal  Wmo voorzieningen zal jaarlijks  de vergoeding worden aangepast conform de 
ontwikkelingen van de prijsindex.

Artikel  16.                Inwerkingtreding  

Dit  artikel  spreekt  voor zich.
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