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VERGADERING GEMEENTERAAD 2016 
 
VOORSTEL 

 
Registratienummer: 1250251 
Bijlage(n) 1 
Onderwerp Verordening maatschappelijke ondersteuning Beemster 

2016 
 

Middenbeemster, 22 december 2015 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015), welke is ingegaan per  

1 januari 2015 schrijft voor dat de gemeenteraad per verordening verplicht regels dient vast 

te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning.  

 

Na 1 jaar met de verordening te hebben gewerkt wordt op basis van ervaringen opgedaan in 

de praktijk de verordening op enkele onderdelen aangepast. Aanpassingen na 1 jaar met de 

nieuwe verordening te hebben gewerkt lijkt kort. Maar gezien de praktijkervaringen door 

deze nieuwe wet vinden wij het verantwoord deze wijzigingen (wijzigingen kunnen ook 

bestaan uit technische wijzigingen of formulering) nu alsnog door te voeren.  

De aanpassingen in de verordening zijn daarnaast ook van invloed op de nadere regels 

welke betrekking hebben op de uitvoering. De wijzigingen in de verordening zijn terug te 

lezen in bijgevoegde tabel.  

In onderstaande tabel worden de wijzigingen in de verordening per artikel weergegeven. 

 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 7. Aanvraag  

1. Een cliënt of zijn gemachtigde of 

vertegenwoordiger kan een aanvraag om een 

maatwerkvoorziening schriftelijk indienen bij het 

college. Een aanvraag wordt ingediend door 

middel van een door het college vastgesteld 

aanvraagformulier. 

2. Het college kan een ondertekend verslag van 

het gesprek aanmerken als aanvraag als de cliënt 

dat op het verslag heeft aangegeven. 

 

Artikel 7. Aanvraag  

1. Een cliënt of zijn gemachtigde of 

vertegenwoordiger kan een aanvraag om een 

maatwerkvoorziening schriftelijk indienen bij het 

college. 

2. Het college kan een ondertekend verslag van 

het gesprek aanmerken als aanvraag als de cliënt 

dat op het verslag heeft aangegeven. 

 

Wijziging in lid 1 

het college heeft geen extra formulier vastgesteld 

m.b.t. het indienen van een aanvraag. Zoals 

omschreven in lid 1 is toereikend voor het 

indienen van een aanvraag.  

Artikel 11. Regels voor pgb 

1. Het college verstrekt een pgb in 

overeenstemming met artikel 2.3.6 van de wet. 

Artikel 11. Regels voor pgb 

1. Het college verstrekt een pgb in 

overeenstemming met artikel 2.3.6 van de wet. 
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2. Onverminderd artikel 2.3.6, tweede en vijfde 

lid, van de wet verstrekt het college geen pgb 

voor zover de aanvraag betrekking heeft op 

kosten die de belanghebbende voorafgaand aan 

de indiening van de aanvraag heeft gemaakt en 

niet meer is na te gaan of de ingekochte 

voorziening noodzakelijk was. 

3. Het tarief voor een pgb:  

a. is gebaseerd op een door de cliënt opgesteld 

persoonlijk budgetplan over hoe hij het pgb gaat 

besteden; 

b. is toereikend om effectieve en kwalitatief 

goede zorg in te kopen, en 

c. bedraagt ten hoogste de kostprijs van de in de 

betreffende situatie goedkoopst adequate 

maatwerkvoorziening in natura. 

4. De hoogte van een pgb voor dienstverlening is 

een all – inclusief tarief, opgebouwd uit 

verschillende kostencomponenten, zoals salaris, 

verzekeringen, reiskosten waarbij wordt 

uitgegaan van het gemiddelde tarief van de 

kostprijs van de goedkoopst adequate 

maatwerkvoorziening in natura.  

Voor de levering van hulp bij het huishouden 

geldt de uitzondering dat door een particuliere 

hulp, de hoogte ongeveer 75% bedraagt van het 

natura tarief, hulp bij het huishouden door een 

professionele zorgaanbieder bedraagt vervolgens 

ongeveer 90% van het natura tarief.  

5. De hoogte van een pgb voor een materiele 

verstrekking wordt bepaald op ten hoogste de 

kostprijs van de materiele verstrekking die de 

aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen 

als de materiele verstrekking in natura zou zijn 

verstrekt. Als de materiele verstrekking in natura 

een tweedehands voorziening betreft, wordt de 

kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd 

gelijk aan de verkorte termijn waarop de 

materiele verstrekking technisch is afgeschreven, 

rekening houdend met onderhoud en 

verzekering. Als de materiele verstrekking in 

natura een nieuwe voorziening betreft, wordt de 

kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend 

met een eventueel door de gemeente te 

ontvangen korting en rekening houdend met 

onderhoud en verzekering. 

6. Een cliënt ten behoeve van wie een 

persoonsgebonden budget wordt verstrekt, kan 

diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en 

2. Onverminderd artikel 2.3.6, tweede en vijfde 

lid, van de wet verstrekt het college geen pgb 

voor zover de aanvraag betrekking heeft op 

kosten die de belanghebbende voorafgaand aan 

de indiening van de aanvraag heeft gemaakt en 

niet meer is na te gaan of de ingekochte 

voorziening noodzakelijk was. 

3. Het tarief voor een pgb:  

a. is gebaseerd op een door de cliënt opgesteld 

persoonlijk budgetplan over hoe hij het pgb gaat 

besteden; 

b. is toereikend om effectieve en kwalitatief 

goede zorg in te kopen, en 

c. bedraagt  maximaal 100 % van de kostprijs van 

de in de betreffende situatie tegenhanger in 

natura. 

4. De hoogte van een pgb voor dienstverlening is 

een all – inclusief tarief, opgebouwd uit 

verschillende kostencomponenten, zoals salaris, 

verzekeringen, reiskosten waarbij wordt 

uitgegaan van maximaal 90% de kostprijs van de 

tegenhanger in natura.  

Voor de levering van hulp bij het huishouden 

geldt de uitzondering dat door een particuliere 

hulp, de hoogte ongeveer 75% bedraagt van het 

natura tarief, hulp bij het huishouden door een 

professionele zorgaanbieder bedraagt vervolgens 

ongeveer 90% van het natura tarief.  

 

5. Als de materiele verstrekking in natura een 

tweedehands voorziening betreft, wordt de 

kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd 

gelijk aan de verkorte termijn waarop de 

materiele verstrekking technisch is afgeschreven, 

rekening houdend met onderhoud en 

verzekering. Als de materiele verstrekking in 

natura een nieuwe voorziening betreft, wordt de 

kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend 

met een eventueel door de gemeente te 

ontvangen korting en rekening houdend met 

onderhoud en verzekering. 

 

 

 

 

 

6. Een cliënt ten behoeve van wie een 

persoonsgebonden budget wordt verstrekt, kan 

diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en 
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andere maatregelen betreffende het tarief 

betrekken van een persoon die behoort tot het 

sociale netwerk, onder de voorwaarden dat deze 

persoon een lager tarief krijgt betaald voor zijn 

diensten door het college in nadere regels 

vastgestelde tarief. Dit lagere tarief wordt bepaald 

door het niveau van de geleverde hulp gebaseerd 

op diploma Zorghulp niveau 1 of vergelijkbare 

opleiding of ervaring waarbij huishoudelijke 

kennis en kunde inclusief materiaalkennis 

essentieel zijn. 

 

andere maatregelen betreffende het tarief 

betrekken van een persoon die behoort tot het 

sociale netwerk, onder de voorwaarden dat deze 

persoon een lager tarief krijgt betaald voor zijn 

diensten door het college in nadere regels 

vastgestelde tarief.  

 

Wijzigingen in lid  

3 c, betreft in deze ‘formulering’, het tarief in pgb 

bedraagt maximaal 100% van de tegenhanger in 

natura. 

4, aanvullend op lid 3c 

5, betreft in deze ‘formulering’ 

6, wordt verder omschreven in de nadere regels 

Artikel 12. Regels voor bijdrage in de kosten 

van maatwerkvoorzieningen en algemene 

voorzieningen  

1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten 

verschuldigd: voor een maatwerkvoorziening dan 

wel pgb, zolang hij van de maatwerkvoorziening 

gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor 

het pgb wordt verstrekt, overeenkomstig het 

Besluit maatschappelijke ondersteuning, en 

afhankelijk van het inkomen en vermogen van de 

cliënt en zijn echtgenoot.  

2. Het college kan bij nadere regeling bepalen: 

a. voor welke algemene voorzieningen, niet 

zijnde cliëntondersteuning, de cliënt een 

bijdrage is verschuldigd; 

b. wat per soort algemene voorziening de 

hoogte van deze bijdrage is; en 

c. dat de bijdrage voor een 

maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van 

een woningaanpassing voor een minderjarige 

is verschuldigd door de onderhoudsplichtige 

ouders, daaronder begrepen degene tegen 

wie een op artikel 394 van Boek 1 van het 

Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is 

afgewezen, en degene die anders dan als 

ouder samen met de ouder het gezag 

uitoefent over een cliënt. 

3. Het college bepaalt bij nadere regeling:  

a. op welke wijze de kostprijs van een 

maatwerkvoorziening en pgb wordt bepaald, 

en 

b. door welke andere instantie dan het CAK in 

de gevallen bedoeld in artikel 2.1.4, zevende 

lid, de bijdragen voor een 

maatwerkvoorziening of pgb worden 

Artikel 12. Regels voor bijdrage in de kosten 

van maatwerkvoorzieningen en algemene 

voorzieningen  

1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten 

verschuldigd: voor een maatwerkvoorziening dan 

wel pgb, zolang hij van de maatwerkvoorziening 

gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor 

het pgb wordt verstrekt, overeenkomstig het 

Besluit maatschappelijke ondersteuning, en 

afhankelijk van het inkomen en vermogen van de 

cliënt en zijn echtgenoot.  

2. Het college kan bij nadere regeling bepalen: 

a. voor welke algemene voorzieningen, niet 

zijnde cliëntondersteuning, de cliënt een 

bijdrage is verschuldigd; 

b. wat per soort algemene voorziening de 

hoogte van deze bijdrage is;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Het college bepaalt bij nadere regeling:  

a. op welke wijze de kostprijs van een 

maatwerkvoorziening en pgb wordt bepaald, 

en 

b. door welke andere instantie dan het CAK in 

de gevallen bedoeld in artikel 2.1.4, zevende 

lid, de bijdragen voor een 

maatwerkvoorziening of pgb worden 
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vastgesteld en geïnd. 

 

vastgesteld en geïnd. 

 

Wijziging in lid 2, geen bijdrage meer 

verschuldigd door de onderhoudsplichtige 

 

 

Oplossingsrichting 

Met dit voorstel ligt er een verordening klaar die voldoet aan de eisen die in de Wmo worden 

gesteld.  

 

Aandachtspunt in deze verordening betreft ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’.  

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen onder de nieuwe Wmo-verordening. 

In 2016 vindt verdere doorontwikkeling plaats van beschermd wonen tot maatwerk-

voorziening door de regio Waterland. Wijzigingen in de verordening en nadere regels i.v.m. 

deze doorontwikkeling zullen t.z.t. worden doorgevoerd. 

 

Bij vaststelling van deze verordening door de raad, voldoet de gemeente Beemster aan de 

eisen die de Wmo stelt. 

 

Meetbare doelstelling 

De doelstelling is om, middels het vaststellen van deze verordening, te voldoen aan eisen die 

in de wet worden gesteld. 

 

Financiële consequenties 

Niet van toepassing 

 

Overige consequenties 

Niet van toepassing 

 

Monitoring evaluatie 

Niet van toepassing 

 

Voorgesteld besluit 

Vaststellen van de verordening maatschappelijke ondersteuning Beemster 2016 

 

Communicatie/Participatie 

De verordening wordt na vaststelling gepubliceerd in het digitaal gemeenteblad  


