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Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2O18
De raad van de gemeente Weert;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december

2017 (RAD-OOL47O);
gelet op de artikelen 2.L.3, 2.t.4, derde en zevende lid, 2.L.5, 2.!.6,2.3.6 en 2.6.6 eerste
lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, en artikel 5.4 van het
Uitvoeringsbesluit Wmo 20L5;
gezien de adviezen van de Raadscommissie Bedrijfsvoering & Inwoners en het Platform
Wmo;
overwegende dat inwoners een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze
zij
hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven; datvan in
rS
verwacht mag worden dat zij elkaar daarin naar vermogen bijstaan; dat
dan wel samen met personen in hun omgeving onvoldoendezelfredzaa
onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen
ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de
tn9
kunnen blijven wonen en participeren; dat het noodzakelijk is o regels
te stellen ter
uitvoering van het beleidsplan als bedoeld in artikel 2.L.2 van
rekking tot de
ondersteuning bij de versterking van de zelfredzaamheid
personen met
een beperking of met chronische psychische of
en, beschermd wonen
en opvang, en dat het noodzakelijk is om de toegan
rzieningen, diensten
en ruimten voor mensen met een beperking te
bij te dragen aan
het realiseren van een inclusieve samenleving;
besluit vast te stellen de Verordening

ijke ondersteuning Weert 2018

Artikel 1. Algemeen
1.1 Begripsbepalingen

In deze verordening en

bepalingen wordt verstaan onder
ing: voorziening die niet speciaal is bedoeld voor
en die algemeen verkrijgbaar is en niet of niet veel
duurde
vergel
re diensten en producten;
b. bed
lokale opvang voor mensen die dakloos of thuisloos zijn van
u
08
uur, en welke voorziening onderdaÇ slaapgelegenheid,
en
begeleiding op diverse aspecten omvat;
tn
an de cliënt verbonden factoren die er toe leiden dat deze niet (geheel)
tn
tot zelfredzaamheid en participatie;
d
wonen: de maatwerkvoorziening beschermd wonen die kan worden
in twee ondersteuningsvormen
I. ondersteuningsvorm'beschermdwonen';
. wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende
toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en
participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van
een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of
maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of
anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale
problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de
samenleving; en,
. de begeleiding wordt planbaar en onplanbaar (24 uur per dag) geboden op
gevraagde en ongevraagde momenten, zodat er goed kan worden
ingespeeld op de (al dan niet geëxpliciteerde) zorgvraag van de cliënt.
IL ondersteuningsvorm'beschermdthuis';

a.

algemeen gebrui
mensen
een be
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.
.

e
t,

g.
h

de begeleiding is te allen tijden 24 uur per dag aanwezig of op afroep
beschikbaar, en;
de begeleiding wordt planbaar en onplanbaar (24 uur per dag) geboden op
gevraágde en ongevraagde momenten, zodat er goed kan worden
lngespéeld op de (ai dan niet geëxpliciteerde) zorgvraag van de cliënt.
bijdrage ¡ñ de kosten: bijdrage als bedoeld in artikel 2.t.4, eerste lid, van de wet;
cliensten : elke niet-tastbare voorzicning;
eigen kracht: het vermogen van mensen om zelf, dan wel met het sociale netwerk,
oplossingen aan te dragen voor de hulpvraag en deze (deels) zelf uit te voeren;
gesprek: het gesprek in het kader van het ondezoek als bedoeld in artikel 2'3.2,
eerste lid, van de wet;

hoofdverblijf: de feitelijke woonplaats, dan wel de plaats waar cliënt daadwerkelijk
zal wonen;
j. hulpvraag: behoefte aan maatschappelijke ondersteuning als
2.3.2, eerste lid, van de wet;
k. kostprijs: de prijs waarvoor de gemeente de voorziening in n
wel
bij de aanbieder of leverancier en de daarin begrepen onde
PGB;
toegekende
de hoogte van het
1.1.1. van
l. maatwerkvoorziening: de maatwerkvoorziening als gen dina
wordt
de wet die zowel in de vorm van natura of PGB
lid, van de
2
m. meldinq: melding aan het college als bedoeld in a
wet;
n wel een familielid in
n. naaste familie: een familielid in de eerste of
iger van de PGB-houder
de eerste of tweede graad van de wettel
aangaat;
geen
a
PGB-houder
en waarmee de
ienst, n¡et zijnde een
o. niet-professional in loondienst: een
arbeidsovereenkomst aangaat;
zorgprofessional, waarmee de
2.3.2 van de wet;
p. onderzoek: het onderzoek als
plan over de te behalen
q. ondersteuningsPlan: een d
resultaten en de inzet va
n alle relevante informatie uit het onderzoek;
r. onderzoeksverslag:
ls
bedocld in aftikel 1.1.1 van de wet;
persoon
sgebonden
s. PGB:
ing als bedoeld in artikel 5, onderdelen a,
t. professionele o
2007 waarvan de activiteiten blijkens de
n
c, d of e, van
ister, bedoeld in artikel 2 van die wet, geheel of
inschrijving in het
verlen en van maatscha ppel ijke ondersteu n in g ;
an
gedee
le opvang gedurende een volledig etmaal gf langer voor mensen die
u
zijn,24 uur per dag toegankelijk, en welke voorziening
pgelegenheid, begeleiding op diverse aspecten en eventueel voeding

w.

x.

y.

: een tijdelijk verblijf gedurende een volledig etmaal of langer, voor
die dakloos of thuisloos zijn, inclus ief kortdurende crisisoPvang en
ng, en welke voorziening onderdak, slaapgelegenheid, begeleiding op
en eventueel voeding omvat;
aspecten
diverse
wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 20L5;
zorgprofessional in loondienst: een persoon die is ingeschreven in het register'
5edoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
(BIG-register), voor het uitoefenen van een beroep voor het verlenen van zorg;
zzp'r of freelancer: een onderneming als bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de
Handelsregisterwet 2OO7 waarvan de activiteiten blijkens de inschrijving in het
handelsregister, bedoeld in artikel 2 van die wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit
het verlenen van maatschappelijke ondersteuning'
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1.2 Reikwijdte
Deze verordening heeft betrekking op de regels die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
de wet. met uitzendering van de rnaatwerkveorzieningen besehermd wenen en opvang'
1.2a Het college stelt nadere regels voor beschermd wonen en opvang

1.3 Beleidsregels
Het college stelt beleidsregels vast voor de uitvoering van deze verordening

Artikel 2. Melding en onderzoek
1. Na ontvangst van de melding van een hulpvraag, voert het college het onderzoek uit
conform het bepaalde in artikel 2.3.2van de wet, door middelvan een gesprek.
2. Het college onderzoekt, naast de in artikel 2.3.2, vierde lid, van de wet gen
de
zaken, in het gesprek het gewenste resultaat van het verzoek om ondersteu
3. Het college informeert voorafgaand aan het onderzoek de cliënt over
n
diens rechten en plichten en de vervolgprocedure.

Artikel 3. Aanvraag
Het college merkt een door cliënt ondertekend en bij het colleg
onderzoeksverslag aan als aanvraag als bedoeld in aftikel
5

Artikel 4. Criteria voor een maatwerkvoorzieni
1. Een cliënt komt in aanmerking voor een m
hij voldoet aan de
criteria van artikel 2.3.5, derde en vierde lid,
zover op grond van het
onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2 van de
e daarin genoemde
mogelijkheden vanuit eigen kracht onvold
ing bieden tot zelfredzaamheid
en participatie.
2. Een cliënt komt, in afwijking van
het eerste lid, niet in aanmerking voor
een maatwerkvoorziening als
5, derde lid, van de wet:
a. indien het een voorzienin
e de cliënt na de melding en vóór de datum van
pteerd, tenzij het college daarvoor schriftelijk
het besluit heeft gerealisee
toestemming heeft ve
zaak achteraf nog kan worden vastgesteld;
b. indien de aa
iening niet zíjn hoofdverblijf heeft of zal hebben in
de gemeente Weert.
3. Geen woo
tng
rekt
a. voor z
ingen betreft in niet noodzakelijke gebruiksruimten;
b. voor
ingen in gemeenschappelijke ruimten betreft, anders dan
ropeners, hellingbanen, het verbreden van gemeensc happelijke
n
aanbrengen van drempelhulpen of vlonders of het aanbrengen van
bij de toegangsdeur van de gemeenschappelijke ruimte;
op mensen met beperkingen gerichte woongebouwen wat betreft
voo
ingen in gemeenschappelijke ruimten dan wel woonvoorzieningen die bij
nieu
of renovatie zonder noemenswaardige meerkosten kunnen of hadden
kunnen worden meegenomen;
d. in gemeenschappelijke ruimten in woongebouwen, die recent gebouwd zijn en na 1
januari 2010 zijn opgeleverd, en waarmee bij de bouw op eenvoudige wijze en zonder
aantoonbare meerkosten rekening kan worden gehouden of had kunnen worden
gehouden.

e. indien de noodzaak het gevolg is van een verhuizing waarvoor geen aanleiding
bestaat op grond van beperkingen bij de zelfredzaamheid of participatie en er geen
belangrijke reden voor verhuizing aanwezig is;
f. als de cliënt niet is verhuisd naarde voorzijn of haar beperkingen in de
zelfredzaamheid of participatie op dat moment beschikbare meest geschikte woning,
tenzij daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is verleend door het college;
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g. als de noodzaak tot het treffen van een maatwerkvoorziening het gevolg is van
achterstallig onderhoud dan wel slechts strekt ter renovatie van de woning of deze in
overeenstemming te brengen is met de eisen die redelijkerwijs aan de woning mogen
worden gesteld.
4. In afwijking van het gestelde in het tweede lid aanhef onder b, kan een
maatwerkvoorziening getroffen worden voor het bezoekbaar maken van één woning indien
de aanvrager ziJn hoofdverblijf heeft in een instelling op grond van de Wet langdurige zorg
in de gemeente Weert.
5. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is ter vervanging van een eerder door het
college verstrekte voorziening, wordt deze slechts verstrekt als de eerder verstrekte
voorziening technisch is afgeschreven, waarbij in principe de volgende
afschrijvin gsterm ijnen gelden :
a. voor woonvoorzieningen :
- sanitair 25 jaar
- natte cel 25 jaar
- keuken 15 jaar
- toilet en kranen 15 jaar
- aanbouw 25 jaar
b. voor overige hulPmiddelen:
- rolstoelen en vervoersvoorzieningen 7 jaar
r
- kinderhulpmiddelen, douche- en to¡lethulpm lcldelën
e
ijnen. Dit betekent
6. De in lid 5, onder a en b, genoemde afschrijvi
kende
dat in individuele situaties voor een specifieke voo
afschrijvingstermijn kan worden bepaald.
he controle door de aanbieder
7, Indien na de geldende afschrijvingstermijn
geen
aanspraak op een
nog
blijkt dat de maatwerkvoorziening
vervangende voorziening.
g worden verstrekt als deze nog niet
n
B. In afwijking van het vijfde lid kan
technisch is afgeschreven, als
rloren is gegaan als gevolg van omstandigheden
a. de eerder verstrekte
zUn
cliënt
die niet aan de
n het college toereikende wijze tegemoet komt in
b. de cliënt op een naa
de veroorzaakte
ing niet langer een oplossing biedt voor de behoefte van
c. de eerder verstre
ondersteuning
ha
de cliënt aan
rziening noodza kelijk is verstrekt het college van de adequate
9. Als een
voorziening
voorztenl

I

Arti
1

n

kking
tot verstrekking van een maatwerkvoorziening wordt in ieder geval
als voorziening in natura of als PGB wordt verstrekt.
n van een maatwerkvoorziening in natura wordt in de beschikking in

2. Bij
gemotiveerd vastgelegd :
ieder
a. welke de te verstrekken voorziening is en wat het beoogde resultaat daarvan is, zoals
beschreven in het ondersteuningsplan;
b, wat de ingangsdatum en de duur van de verstrekking is;
c. de kostprijs van de voorziening;
d. hoe de voorziening wordt verstrekt;
e. indien van toepassing, welke andere voorzieningen relevant zijn of kunnen zijn;
f. de rechten en plichten die aan het ontvangen van een maatwerkvoorziening zijn
verbonden.

3. Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in de vorm van een PGB wordt in de
beschikking in ieder geval gemotiveerd vastgelegd:
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a. voor welk beoogd resultaat het PGB dient te worden aangewend, zoals beschreven in
het ondersteun ingsplan ;
b. wat de ingangsdatum en de duur van het PGB is;
c. welke kwaliteitseisen gelden voor de maatwerkvoorziening;
d. wat de hoogte van het PGB is en hoe hiertoe is gekomen;
e. de wijze van verantwoording van de besteding van het PGB;
f. de rechten en plichten die aan het ontvangen van een PGB zijn verbonden.
4. Als sprake is van een te betalen bijdrage wordt de cliënt daarover in de beschikking
geinformeerd.

Artikel 6.

PGB

6.1 Vaststellen hoogte PGB
1. De hoogte van een PGB wordt vastgesteld op basis van een voorziening i
te
gelijkwaardig kan worden geacht aan de ondersteuning zoals bedoeld in
6
tweede lid onder c, van de wet en waarmee redelijkerwijs is verzeke
h
toereikend is om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede voorzi
van
en te
betrekken.
2. De hoogte van het PGB voor rolstoelen, hulpmiddelen en ve
gen
geval
bedraagt in ieder
niet meer dan de huur-, dan wel a
de goedkoopst
passende bijdrage, waaronder gerekend onderhoud, repa
ng zoals die door
het college aan de aanbieder verschuldigd is.
3. Bij de vaststelling van de hoogte van het PGB
ning houden met de
(extra) kosten van de WA-verzekering bij ve
4. De hoogte van het PGB voor een woon
estemd op
a. de aanneemsom (hierin begrepen d
teriaalkosten) voor het treffen van
de woonvoorziening. Indien de wonin
zelfwerkzaamheid wordt getroffen
vervallen de loonkosten;
b. het architectenhonorarium,
n
kelijk is, tot ten hoogste 10olo van de
aanneemsom met dien ve
dit niet hoger is dan het maximale honorarium als
bepaald voor de leden van
rs en BNA in DNR 2Ott;
g indien dit noodzakelijk is, tot een
c. de kosten voor het
maximum van 2o/o
n
d. de leges voor de
ing, voor zover de bouwvergunning betrekking heeft
op het treffen
de wo
npassrn9;
e. de door
hriftelij goedgekeurde kostenverhoging, die ten tijde van de
ramrn9
ijkerwijs niet voorzien had kunnen zijn
g van een PGB voor een woonvoorziening gelden de volgende
5. Voor
voo

amheden waarop de maatwerkvoorziening betrekking heeft, mag geen
gemaakt voordat het college positief heeft beslist op de aanvraag;
lege heeft desgevraagd op één of meer door het college te bepalen tijdstippen
b
toega
tot de woning of het gedeelte van de woning waar de aanpassing wordt
aangebracht;
c. de cliënt verstrekt desgevraagd inzage in de bescheiden en tekeningen die
betrekking hebben op de woningaanpassing;
d, aan het college wordt desgevraagd de gelegenheid geboden tot het controleren van
ng

de gerea I iseerde woonvoorzienin g.

6. Het college kan het PGB in gedeelten (laten) uitbetalen.
7. De cliënt aan wie een PGB is verstrekt voor het realiseren van een woonvoorziening aan
de woning is verplicht zorg te dragen vooreen opstalverzekering die in voldoende mate de
te verzekeren waarde van de woning dan wel de getroffen woonvoorziening dekt voor het
risico van schade.
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8. De hoogte van een PGB beschermd wonen wordt gebaseerd op de kostprijs van de
goedkoopst adequate voorziening natura. In bijlage 1 van deze verordening worden de
tarieven uitgewerkt.

6.2

Regels voor PGB: begeleiding

1. Onder begeleidinq als bedoeld in dit artikel wordt verstaan: begeleiding individueel,
begeleiding in groepsverband (dagbesteding) en kortdu rend verblijf.
2. De hoogte van het PGB voor begeleiding bedraagt niet meer dan het tarief waarvoor het
college de diensten heeft ingekocht'
3. Het pGB voor begeleiding als bedoeld in het eerste lid is afgeleid van het voor 2OL4
geldende tarief voor PGB's op grond van de AWBZ'
4. Bij de vaststelling van de hoogte van het PGB hanteert het college de volge
categorieën
A. Professionele organ isatie: maximaal 100o/o van het AWBZ tarief bedo
lid indien het PGB wordt aangewen d om een maatwerkvoorziening in
ecn onderneming als bedoeld in artikel 5, onderdelen a, c, d

derde
b

Handelsregisterwet 2OO7 ; en
, bedoeld in
- waarvan de activiteiten blijkens de inschrijving in het ndels
n
enen
gedeeltelijk
uit
geheel
bestaan
of
wet,
die
2
van
artikel
in
dit
als
bedoeld
maatschappelijke ondersteuning
in het derde lid
B. llP'er of freelancer: mäxlmaal 800/o vart heL AWBZ
kopen bij:
te
indien het PGB wordt aangewend om een ma
de Handelsregisterwet
- een onderneming als bedoeld in aftikel
n et handelsregister,
2007 waarvan de activiteiten blijkens d
bestaan uit het verlenen van
bedoeld in artikel 2 van die wet, ge
en
dit
artikel;
n
ing
ondersteu
maatschappelijke
wie een geldige
aan
rsoneel
e
zelfsta
- die toebehoort aan een
2001 is
inkomstenbelasting
Wet
de
156
beschikking als bedoeld in a
afgegeven

ximaal 80o/o van het AWBZ tarief bedoeld in het
C.7org professional in loon
nd om eerr ¡lt¿atwerkvoorziening in te kopen
derde li d rndien het PGB
bij:
n in het register, bedoeld in artikel 3 van de Wet
- een persoon d
iduele gezondheidszorg, voor het uitoefenen van een
op de beroepen
van maa tschappelijke ondersteuning; en
et ve
beroep
oon aan wie het PGB is toeg ekend dan wel degene daarover
- waa
rschu ldigd een a rbeidsovereenkomst aangaat
ver
I in loondienst: maximaal het uurloon dat afgeleid is van het
D.N
loon, vermeerderd met 207o van dat loon indien het PGB wordt
tm
een maatwerkvoorziening in te kopen bij
s
niet zijnde een persoon als bedoeld in categorie C; en
rmee de persoon aan wie het PGB is toegekend dan wel degene die daarover
ntwoording is verschuldigd een arbeidsovereenkomst aangaat.
E. Naaste familie: maximaal het tarief van categorie D verminderd met 20olo indien het
pGB wordt aangewend om een maatwerkvoorziening in te kopen bij een persoon zijnde
een familielid in de eerste of tweede graad, dan wel een familielid in de eerste of
tweede graad van de wettelijk vertegenwoordiger die verantwoording over het PGB
verschuldigd is en waarmee de persoon aan wie het PGB is toegekend dan wel degene
die daarover verantwoording is verschuldigd geen arbeidsovereenkomst aangaat.
5. Noodzakelijk zittend vervoer van huis naar de dagbestedingslocatie, wordt apart
geTndiceerd, waarbij het tarief op €10,00 per dag wordt vastgesteld, wanneer een cliënt
daadwerkelijk wordt vervoerd.
6. Noodzakelijk rolstoelvervoer van huis naar de dagbestedingslocatie, wordt apart
geTndiceerd, waarbij het tarief op €20,00 per dag wordt vastgesteld, wanneer een cliënt
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daadwerkelijk wordt vervoerd.

6.3 Regels voor PGB: hulp bij het huishouden
1. Het PGB voor hulp bij het huishouden is afgeleid van de door het college voor 2015
ingekochte diensten in het kader van het resultaat "een schoon en leefbaar huis". Het tarief
voor ondersteuning bij huishoudelijke taken bedraagt maximaal € 23,75 per uur.
2. Bij de vaststelling van de hoogte van het PGB als bedoeld in het eerste lid hanteert het
college de volgende categorieën:
A. Professionele organisatie: maximaal 100%o van het tarief indien het PGB wordt
aangewend om een maatwerkvoorziening in te kopen bij een onderneming als bedoeld

in artikel 5, onderdelen a, c, d of e, van de Handelsregisterwet 2007 waarvan de
activiteiten blijkens de inschrijving in het handelsregister, bedoeld i n artikel
n die
wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen van maatschap pelijke
ondersteuning als bedoeld in dit artikel.
B. ZZP'r of freelancer: maximaal 80o/o van het tarief indien het PGB
om een maatwerkvoorziening in te kopen bij:
- een onderneming als bedoeld in artikel 5, onderdeel b,
n
isterwet
2007 waarvan de activiteiten blijkens de inschrijving in
han
ister,
bedoeld ín artikel 2 van die wet, geheel of gedeeltelijk
uit h verlenen van
maatschappelijke ondersteuning; en
- die toebehoort aan een zelfstandige zonder perso
ie een geldige
beschikking als bedoeld in aftikel 3.156 van
lasting 2001 is
afgegeven.

afgeleid is van het
wettelijk minimumloon, vermeerderd met
n indien het PGB wordt
aangewend om een maatwerkvoorz
bij degene waarmee de persoon
aan wie het PGB is toegekend dan
daarover verantwoording is
verschuldigd, een arbeidsove
aan
D. Naaste familie: maximaal
orie C verminderd met21o/o indien het
PGB wordt aangewend om
rziening in te kopen bij een persoon
zijnde een familielid in de
tweede graad, dan wel een familielid in de eerste
graad
of tweede
van
enwoordiger die verantwoording over het PGB
verschuldigd is en
on aan wie het PGB is toegekend dan wel degene
die daarover vera
verschuldigd, geen arbeidsovereenkomst aangaat
3. Het type PGB
is va
15 niet langer mogelijk voor nieuwe cliënten. Cliënten
aan wte voor
PGB Alpha is toegekend, behouden het recht op dit type PGB
gedurende
d van de toekenning. Het destijds geldende tarief van €L2,2O
per uur
aafd. Er wordt geen indexering toegepast.
C. Zorgprofessional in loondienst: maxima

: beschermd wonen

6.4

a. Het

in artikel 6.1.8 bedraagt bij:
ionele e n gediplomeerde hulp: maximaal de kostprijs van de goedkoopst
passende voorziening in natura;
ii. gediplomeerde ZZP'ers, maximaal 90olo van de goedkoopst passende voorziening in
i.

als

p

natu ra ;

i¡i.

niet-professionele hulp uit het eigen sociaal netwerk: 75o/o van het tarief voor
professionele hulp, tot een maximum bedrag van € 20 per uur. Op gemotiveerd
verzoek van de cliënt en indien dit anders leidt tot onbillijke situaties geldt een tarief
tot een maximum bedrag van € 25 per uur, mits daar een financiële compensatie aan
de hulp tegenover staat.
b. Indien uit het onderzoek blijkt dat een cliënt structureel behoefte heeft aan aanvullende
ondersteuning kan in uitzonderlijke gevallen een toeslag intensieve ondersteuning
toegekend worden. Deze toeslag wordt toegekend indien er:
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i.

als een gevolg van een lichamelijke of somatische aandoening, inzet van
(verpleegkundige) ondersteuning nodig is aanvullend op de ondersteuningsvorm
beschermd wonen of de ondersteuningsvorm beschermd thuis, en/of;
i¡. er sprake is van dermate complexe psychiatrische problematiek, in combinatie met
ernstige gedragsproblematiek, waardoor er inzet van begeleiding ncdig is aanvullend
op de ondersteuningsvorm beschermd wonen.
c. Indien uit het onderzoek blijkt dat een cliënt behoefte heeft aan een geregisseerde
dagbesteding, kan er een toeslag dagbestedlng aanvullend op de ondersteuningsvorm
beschermd wonen of de ondersteuningsvorm beschermd thuis worden toegekend.
d. Voor de toepassing en berekening van de tariefdifferentiatie, zoals bedoeld in
artikel 6.4 a van deze Verordening, wordt in de basis uitgegaan van fictief aantal te leveren
uren:
i. voor de ondersteuningsvorm beschermd thuis zes uur ondersteuning per week.
week.
ii. voor de ondersteuningsvorm beschermd wonen acht uur ondersteuning

6.4 6.5Regels en voorwaarden met betrekking tot aanwending PGB
1. Een beslissing tot verlening van PGB ten behoeve van een
begeleiding of hulp bij het huishouden, kan worden ingetrokken als
zes maanden na toekenning niet is aangewend
2. Bij de verstrekking van een PGB voor het realiseren van een
uiterlijk binnen 6 maanden na het toekenningsbesluit met

rnn
d

binnen

ing dient
m

te worden

aan9evangen.

3. Het PGB voor woonvoorzieningen dient binnen
aangewend voor de bekostiging van het resultaa

12

ning te zijn
ning heeft

plaatsgevonden.

4. Onmiddellijk na de voltooiing van de aan
woonvoorzieningen, doch uiterlijk binnen
verklaaft de cliënt schriftelijk aan het co

eclen in het kader van de

na het besluit tot toekenning,
e werkzaamheden zijn

voltooid.
voorzien van een verklaring van cliënt
5. De gereedmelding, bedoeld in
is voldaan aan de
atwerkvoorziening
waaruit blijkt dat bij het
nd
voorwaarden waaronder het PG
als genoemd in het tweede tot en met vijfde lid'
6. Als niet is voldaan aa
n een PGB, (gedeeltelijk) worden ingetrokken
kan de beslissing tot
rwaardcn voor het PGB beschermd wonen, wordt
7. Voor wat betreft de
regio Noord- en Midden-Limburg, die door het college
raken
de
bij
aangesloten
beschermd wonen en opvang Weert.
in
het
Besluit
nader worden

Arti

in de kosten

bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening,
clië van de maatwerkvoorziening gebruik maakt, deze in bezit heeft, dan wel
gedu
beoogde periode waarvoor het PGB wordt verstrekt;
2. De bijdrage, dan wel het totaal van de bijdragen, is gelijk aan de kostprijs, tenzij
overeenkomstig de volgende leden een lagere bijdrage is verschuldigd.
1. In afwijking van artikel 3.8, eerste lid, van het UitvoeringsbesluitWmo 2015 wordt:
a. de maximale periodebijdrage verlaagd door het percentage, genoemd in dat lid, te
verlagen naar 10o/o;
b. de inkomensafhankelijke grens verhoogd met 10Vo;
c. het marginaal tarief verlaagd naar 9olo'
4. De kostprijs van:
a. een maatwerkvoorziening in natura is gelijk aan de prijs waarvoor de gemeente de
maatwerkvoorziening afneemt van een aanbieder;
b. een maatwerkvoorzlenlng, nlet zlJnde diensten, irr cle vt¡rttt vdn eetl PGB, is gelijk aan
1
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het bedrag dat ín de vorm van het PGB is toegekend;
c. een dienst in natura bedraagt een vast bedrag van €150,00 per4 weken;
d. een dienst in de vorm van een PGB bedraagt de hoogte van het PGB per 4 weken tot
een maximum van €150,00 per 4 weken.
5. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening ten behoeve van een woonvoorziening voor
een minderjarige cliënt 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 toegewezen, en degene die anders dan als ouder samen met de ouder
het gezag uitoefent over een cliënt.
6. De bijdrage in de kosten voor maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en opvang,
zoals bedoeld in artikel 2.L.4, wordt vastgrestetéen geïnd door het college van de
gemeente Venlo.
7. In afwijking van het bepaalde in lid 2, 3 en 4 wordt de bijdrage in de
een
maatwerkvoorziening beschermd wonen berekend tot het maximum dat op
het
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is toegestaan.
8. De bijdrage in de kosten voor de voltijdsopvang is gelijk aan het
de cliënt geldende bijstandsnorm en de norm persoonlijke uitgaven
de
bieder
geen voeding verstrekt, wordt de norm persoonlijke uitgaven
oogd
bedrag
voor voeding, gelUk aan het bedrag dat het Nibud hiervoor ha
9. Voor cliënten van 18 tot en met 20 jaar bedraagt de
voor een
maatwerkvoorziening voor opvang € 300,- per maand.
10. Voor cliënten in de vrouwenopvang bedraagt de
227,50 per maand,
waarbij de cliënten zelf verantwoordelijk zijn voor
ing.
11. De eigen bijdrage voor voltijdsopvang
ld per maand, waarbij
de bijdrage is verschuldigd voor iedere dag
ik maa kt van de
voltijdsopvang.
12. Een maand bestaat uit dertig (30)
13. Voor cliënten met aantoonbare
woon
wordt de eigen bijdrage voor een
maatwerkvoorz ien ing opva n g
forfaitair bedrag, gelijk aan 20olo van de
geldende bijstandsnorm.
14. De bijdrage in de kosten
ruik van de lokale nachtopvang bedragen € 6,50
voor een bed-voor-de-n
een trajectbed.

Artikel S. Kwal

ppelijke ondersteu ning

1. Onverlet het
kwaliteit van

lde in
3.1 van de wet, zorgen aanbieders voor een goede
en, eisen met betrekking tot de deskundigheid van
begrepen, door
van voorzieningen op de persoonlijke situatie van de cliënt;
n voorzieningen op andere vormen van zorg en ondersteuning;
dat beroepskrachten tijdens hun werkzaamheden in het kader van
n voorzieningen handelen in overeenstemming met de professionele

beroeps
b

d. ero
te zien dat de kwaliteit van de voorzieningen en de deskundigheid van
beroepskrachten tenminste voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen
voor de in de toepasselijke sector erkende keurmerken.
2. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van
deze eisen door periodieke overleggen met de aanbieders, een jaarlijks
cliëntervaringsonderzoek als bedoeld in artikel 2.5.I, eerste lid, van de wet, en het zo
nodig in overleg met de cliënt ter plaatse controleren van de geleverde voorzieningen.

Artikel 9. Meldingsregeling calamiteiten en geweld
1. Het college treft een regeling voor het melden van calamiteiten en geweld bij de
verstrekking van een voorziening door een aanbieder en wijst een toezichthoudend
ambtenaar aan.
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2. Aanbieders melden iedere calamiteit en ieder geweldsincident dat zich heeft voorgedaan
bij de verstrekking van een voorziening onverwijld aan de toezichthoudend ambtenaar.
3. De toezichthoudend ambtenaar doet onderzoek naar de calamiteiten en
geweldsincidenten en adviseert het college over het voorkomen van verdere calamiteiten
en het bestrijden van geweld.

bestrijdcn van misbruik of oneigenlijk gebruik
1. Het college informeert cliënten of hun vertegenwoordiger in begrijpelijke bewoordingen

Artlkel

1O. Voorkomen en

over de rechten en plichten die aan het ontvangen van een maatwerkvoorziening zijn
verbonden en over de mogelijke gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet,
2. Aan de op cliënt rustende verplichting als beschreven in artikel 2.3.8 van de wet, wordt
door cliënt uitvoering gegeven door mededeling te doen aan de reg isseu r
3. Indien het college een beslissing heeft herzien of ingetrokken of herzie
het bepaalde in artikel 2.3.I0, eerste lid onder a, van de wet vo rdeft het
cliënt en degene die daaraan opzettelijk zijn medewerking heeft
van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening terug.
ni
de
4. Het college kan de toepassing van de voorgaande leden a
toepassing hiervan tot kennelijk onredelijk resultaat leidt.

Artikel 11. Opschorting betaling uit het

PGB

1. Het collegê kan de Soclale verzekerirtgsbarrk gettrotiv
gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen u
weken als er ten aanzien van een cliënt een ernsti
van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2
2. Het college stelt de PGB-houder schriftelijk
het eerste en tweede lid.

Artikel 12. Onderzoek naar kwal
maatwerkvoorzien

in

maatwerkvoorzieningen met
doelmatigheid daarvan

1. Mantelzo rgers
het college
worden ge
b
2. De ja

3.H
laa

Arti

en doelmatigheid

gen

Het college onderzoekt Periodi

Artikel 13. Jaarlijkse

t

te beslissen tot een
n hoogste dertien
rezen dat sprake is
der a, d of e, van de wet
n het verzoek op grond van

h

iet steekproefsgewijs, het gebruik van
de beoordeling van de kwaliteit, en recht- en
n

g mantelzorgers

de gemeente kunnen door middel van een melding bij
inwon
ngen van een Jaa rlijkse blijk van waardering in aanmerking
van waarderi ng voor mantelzorgers bestaat uit waardering in natura'
eleidsregels vast op welke wijze zorg wordt gedragen voor de
ardering voor de mantelzorgers van inwoners van de gemeente

Verhouding prijs en kwaliteit levering dienst door derden

ing van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een
1. Ter wa
dienst door een derde als bedoeld in artikel 2.6.4 van de wet en de eisen die gesteld
worden aan de kwaliteit van de dienst stelt het college vast:
a. een vaste prijs, die geldt voor een inschrijving als bedoeld in de Aanbestedingswet
2012 en het aangaan van een overeenkomst met een derde; of
b. een reële prijs die geldt als ondergrens voor:
- een inschrijving en het aangaan van een overeenkomst met de derde, en
- de vaste prijs, bedoeld in onderdeel a.
2. Het college stelt de prijzen, bedoeld in het eerste lid, vast:
a. overeenkomstig de eisen aan de kwaliteit van die dienst, waaronder de eisen aan de
deskundigheid van de beroepskracht, bedoeld in artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c,
van de wet, en
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b. rekening houdend met de continuìteit in de hulpverlening, bedoeld in artikel 2.6.5,
tweede lid, van de wet, tussen degenen aan wie de dienst wordt verstrekt en de
betrokken hu lpverleners.
3. Het college baseert de vaste prijs of de reële prijs op de volgende kostprijselementen
a. de kosten van de beroepskracht;
b. redelijke overheadkosten;
c. kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof,
ziekte, scholing, werkoverleg ;
d. reis- en opleidingskosten;
e. indexatie van de reële prijs voor het leveren van een dienst;
f. overige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde verplichtingen voor
aanbieders waaronder rapportageverplichtingen en administratieve verpl
en
4. Het college kan het eerste lid, onderdeel b, buiten beschouwing laten ind
inschrijving aan de derde de eis wordt gesteld een prijs voor de dienst te ha
gebaseerd is op hetgeen gesteld is in het tweede en derde lid. Daarover
verantwoording af aan de gemeenteraad.
5. Het college bepaalt met welke derde als bedoeld in het eerste lid
mst
aangaat.

Artikel 15. Klachtregeling
1. Aanbieders stellen een regeling vast voor de afhandeling
aanzien van alle voorzieningen.
2. Onverminderd andere handhavingsbevoegdhe
de klachtregelingen van aanbieders middels
een jaarl ij ks cl iënterva ringsonderzoek.

Artikel 16. Medezeggenschap bij aa
1. Aanbieders stellen een regeling
voorgenomen besluiten van de aa
aanzien van alle voorzieningen
2. Onverminderd andere handh
de medezeggenscha
aanbíeders en een jaa

Artikel 17. Bet
1. Het college
vertege
m

breng
m

n van cliënten ten

toe op de naleving van
met de aanbieders en

aatschappel ijke ondersteuning
enschap van cliënten over
or de gebruikers van belang zijn ten
heden ziet het college toe op de naleving van
bieders door periodieke overleggen met de
nderzoek.

bij het beleid

van

en, waaronder in ieder geval cliënten of hun
elegenheid voorstellen voor het beleid betreffende
ersteuning te doen, vroegtijdig gevraagd en ongevraagd advies uit te
ing over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende
dersteuning, en voorziet hen van ondersteuning om hun rol effectief te

2. Het
e zorgt ervoor dat ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun
vertegen
igers, kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij onderwerpen
voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een adequate
deelname aan het overleg benodigde informatie.
3. Het college stelt nadere regels vast ter uitvoering van het eerste en tweede lid.

Artikel 18. Intrekking oude verordening en overgangsrecht
1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2015 wordt
ingetrokken op 1 januari 2018.
2. Een cliënt houdt recht op een lopende voorziening verstrekt op grond van de
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2015, totdat het college een
nieuw besluit heeft genomen dan wel de periode waarvoor deze voorziening is verstrekt is
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geëindigd.

3. De wijze van berekening voor de bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening die
verstrekt is op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert
2015. blijft ongewijzigd, totdat het college een nieuw besluit heeft genomen dan wel de
periode waarvoor de voorziening is verstrekt is geëindigd.
4. Aanvragen die zijn ingediend onder de Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Weert 2015 en waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van deze
verordening, worden afgehandeld krachtens de Verordening maatschappelijke
ondersteuning Weert 2018.
5. Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Weert 2015, wordt beslist met inachtneming van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2015

Artikel 19. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2O18.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatsch
ondersteuning Weert 2018.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
op 13 december 2017. (En gewijzigd met terugwerkende

De griffier,

mr. M.H.R.M. Wolfs
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n

ijke
Weeft
september 2018.)

voorzitter,

A.A.M.M. Heijmans

B'rjlage 1: Tarieftabel PGB beschermd wonen 2018

Tarieftabel PGB beschermd wonen 2018

Professionele en gediplomeerde hulp (100 %)

Arrangement

Per

jaar (365 dagen)

Per etmaal(24 uur)

Beschermd thu¡s

€

20.000,00

€

Beschermd wonen

€

29.375,OO

€

Ioeslag íntensieve ondersteuning

€

6.472,OO

€

Ioeslag dagbesteding

€

7.92O,OO

€a

54,79

^/
\^/
^

\\¿Z

^

80,48

.,L7'73
zr,zo

zzP lgovol

Perjaor(365doge1)

Arrangement
Beschermd thuis

€

Beschermd wonen

€

l-oeslag intensieve ondersteu ning

€

l-oeslag dagbesteding

€

Arrangement t
Beschermd thuis
Beschermd wonen

Ioeslag intensieve

r\ì

la.dþo \

R3\¡\
( ^^\)ìD

^Z-,¿.Ðs,oo

uit

N¡et

I

onderste\g\

\ }¡Er

^Yrjú
7

a

etm oat (24 uur)

49,32

?

72,43

€

15,96

€

19,53

netwerk 175%l
Per etmaol(24 uur)

P65 dasen)

\

15.000,00

€

4L,tO

,€

22.O3L,25

€

60,36

€

4.854,00

€

13,30

€

5.940,00

€

L6,27
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