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Was- wordt overzicht Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020

Artikel Was Wordt Toelichting
Toegevoegd  
Artikel 1 lid a, 
l, t.

n.v.t. a. acute opvang: opvangvoorziening voor spoedeisende 
gevallen waarbij het college onverwijld in afwachting van 
het onderzoek opvang ter beschikking stelt;

l. maatschappelijke opvang: voorzieningen zoals 
omschreven in de Wmo 2015, artikel 1.1.1 onder opvang;

t. winteropvang: een algemeen toegankelijke 
opvangvoorziening welke wordt opengesteld door de 
opvanginstelling zodra de koude en/of winterregeling van 
kracht wordt;

Winteropvang en acute opvang zijn 
beiden algemene voorzieningen. 
zie ook het besluit Beschermd wonen 
en Opvang waar in art. 1.2.7 , ad a. 
staat:
“In spoedeisende gevallen: a. wordt een 
melding voor beschermd wonen en 
opvang gezien als een aanvraag en 
organiseert het college overleg met 
aanbieders onverwijld de inzet van een 
tijdelijke (maatwerk-)voorziening voor 
beschermd wonen en opvang, in 
afwachting van de uitkomst van het 
onderzoek en op grond van artikel 2.3.2 
Wmo 2015. 

Maatschappelijk opvang was in de 
verordening nog niet gedefinieerd. Ook 
al is maatschappelijke opvang al 
gedefinieerd in de WMO, we kiezen 
ervoor deze toe te voegen als 
begripsbepaling daar beschermd 
wonen ook is opgenomen in de 
begripsbepaling.   

Verwijderd 
Artikel 1 lid r, 
s

r. trajectbed: lokale opvang gedurende een 
volledig etmaal of langer voor mensen die 
dakloos of thuisloos zijn, 24 uur per dag 
toegankelijk, en welke voorziening onderdak, 
slaapgelegenheid, begeleiding op diverse 
levensdomein en eventueel voeding omvat;
s. voltijdsopvang: een tijdelijk verblijf gedurende 
een volledig etmaal of langer, voor mensen die 
dakloos of thuisloos zijn, inclusief kortdurende 
crisisopvang en vrouwenopvang, en welke 
voorziening onderdak, slaapgelegenheid, 
begeleiding op diverse levensdomeinen en 
eventueel voeding omvat;

Met de nieuwe werkwijze wordt alleen 
nog onderscheid in maatschappelijke 
opvang gemaakt. De vormen acute 
opvang/winteropvang blijven bestaan, 
maar verder is vanaf 1 januari 2022 
alleen sprake van maatschappelijke 
opvang. 
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Artikel 1.d. d. beschermd wonen: de maatwerkvoorziening 
beschermd wonen die kan worden ingezet in twee 
ondersteuningsvormen:

1. ondersteuningsvorm ‘beschermd wonen’;
I. 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,

II. 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.

2. ondersteuningsvorm ‘beschermd thuis’;
● 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 gevraagde en ongevraagde 
momenten, zodat er goed kan worden 
ingespeeld op de (al dan niet 
geëxpliciteerde) zorgvraag van de 
cliënt.

d. beschermd wonen: betreft een  maatwerkvoorziening 
bestaande uit de volgende kenmerken:

I.  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,
II.  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 geëxpliceerde) zorgvraag van de cliënt.

Voorheen werd beschermd wonen 
uitgesplitst en gedefinieerd in de 
ondersteuningsvorm beschermd wonen 
en beschermd thuis. De 
ondersteuningsvorm beschermd thuis 
komt vanaf 1 januari 2022 te vervallen.  
Beschermd wonen blijft staan als 
definitie om kenbaar te maken dat dit 
(nog) de enige vorm van BW is. 

Artikel 6.6. 
Regels voor 
pgb: 
beschermd 
wonen

1.  Het pgb als bedoeld in artikel 6.1, lid 8 
bedraagt bij:

a. professionele en gediplomeerde hulp: 
maximaal de kostprijs van de goedkoopst 
adequate voorziening in natura;

1.  Het pgb als bedoeld in artikel 6.1, lid 8 bedraagt bij:
a. professionele en gediplomeerde hulp: maximaal 

de kostprijs van de goedkoopst adequate 
voorziening in natura;

b. gediplomeerde ZZP’ers: maximaal 90% van de 
goedkoopst adequate voorziening in natura;

Omdat we een regionale samenwerking 
op basis van gelijkheid aangaan, is het 
van belang dat iedere gemeente in 
Noord- en Midden Limburg voor 
Beschermd Wonen dezelfde 
uitgangspunten voor het pgb hanteert. 
Wanneer één van de gemeenten 
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b. gediplomeerde ZZP’ers, maximaal 90% 
van de goedkoopst adequate voorziening 
in natura;

c. niet-professionele hulp uit het eigen 
sociaal netwerk: 75% van het tarief voor 
professionele hulp, tot een 
maximumbedrag van € 20 per uur. Op 
gemotiveerd verzoek van de cliënt en 
indien dit anders leidt tot onbillijke 
situaties geldt een tarief tot een 
maximumbedrag van € 25 per uur, mits 
daar een financiële compensatie aan de 
hulp tegenover staat.

2. 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: 

a. 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;

b. er sprake is van dermate complexe 
psychiatrische problematiek, in 
combinatie met ernstige 
gedragsproblematiek, waardoor er 
inzet van begeleiding nodig is 
aanvullend op de 
ondersteuningsvorm Beschermd 
Wonen.

3. Indien uit het onderzoek blijkt dat een cliënt 
behoefte heeft aan een geregisseerde 
dagbesteding, kan er een toeslag 
dagbesteding aanvullend op de 
ondersteuningsvorm Beschermd Wonen of de 
ondersteuningsvorm beschermd thuis worden 
toegekend.

4. Voor de toepassing en berekening van de 
tariefdifferentiatie, zoals bedoeld in artikel 6.2 

c. niet-professionele hulp uit het eigen sociaal 
netwerk: 75% van het tarief voor professionele 
hulp, tot een maximumbedrag van € 20 per uur. 

2. 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: 

a. als een gevolg van een lichamelijke of 
somatische aandoening, inzet van 
(verpleegkundige) ondersteuning nodig is 
aanvullend op beschermd wonen en/of; 

b. er sprake is van dermate complexe 
psychiatrische problematiek, in combinatie 
met ernstige gedragsproblematiek, waardoor 
er inzet van begeleiding nodig is aanvullend 
op beschermd wonen.

3. Indien uit het onderzoek blijkt dat een cliënt behoefte 
heeft aan een geregisseerde dagbesteding, kan er een 
toeslag dagbesteding aanvullend op beschermd wonen 
worden toegekend.

4. Voor de toepassing en berekening van de 
tariefdifferentiatie, zoals bedoeld in artikel 6.2 van deze 
verordening, wordt in de basis uitgegaan van fictief 
aantal te leveren uren:

a. voor beschermd wonen acht uur 
ondersteuning per week.

hogere pgb’s toe zou kennen, leidt dit 
immers tot stijgende kosten voor de 
hele regio. Een homogene werkwijze is 
daarom onontbeerlijk. 

Bij 4a. vervalt de ondersteuningsvorm 
beschermd thuis. 
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van deze verordening, wordt in de basis 
uitgegaan van fictief aantal te leveren uren:

a. voor de ondersteuningsvorm 
beschermd thuis zes uur 
ondersteuning per week.

b. voor de ondersteuningsvorm 
beschermd wonen acht uur 
ondersteuning per week.

Artikel 7. 
Bijdrage in de 
kosten lid 6 
t/m 13

6.De bijdrage in de kosten voor 
maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en 
opvang, zoals bedoeld in artikel 2.1.4 Wmo 2015, 
wordt geïnd door het college van de gemeente 
Venlo.

7.De bijdrage in de kosten voor de voltijdsopvang 
is gelijk aan het verschil tussen de voor de cliënt 
geldende bijstandsnorm en de norm persoonlijke 
uitgaven. Indien de aanbieder geen voeding 
verstrekt, wordt de norm persoonlijke uitgaven 
verhoogd met een bedrag voor voeding, gelijk 
aan het bedrag dat het Nibud hiervoor hanteert.

8.Voor cliënten van 18 tot en met 20 jaar 
bedraagt de bijdrage in de kosten voor een 
maatwerkvoorziening voor opvang € 300,- per 
maand.

9.Voor cliënten in de vrouwenopvang bedraagt de 
eigen bijdrage € 227,50 per maand, waarbij de 
cliënten zelf verantwoordelijk zijn voor de 
dagelijkse voeding.

10.De eigen bijdrage voor voltijdsopvang wordt 
voor de cliënt bepaald per maand, waarbij de 
bijdrage is verschuldigd voor iedere dag dat de 
cliënt gebruik maakt van de voltijdsopvang;

11.Een maand bestaat uit dertig (30) dagen.

12.Voor cliënten met aantoonbare dubbele 
woonlasten, wordt de eigen bijdrage voor een 

6.Het college bepaalt bij nadere regeling door welke andere 
instantie dan het CAK in de gevallen bedoeld in artikel 2.1.4 
lid 7 Wmo 2015, de bijdragen voor een 
maatwerkvoorziening of pgb worden vastgesteld en geïnd.

7.De hoogte van de eigen bijdrage voor maatschappelijke 
opvang wordt bepaald met inachtneming van artikel 3.20 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

8. Eigen bijdrage winteropvang, acute opvang. 
a. Voor gebruikers van de winteropvang tijdens de 
duur van de winter- en of kouderegeling geldt dat er 
geen eigen bijdrage verschuldigd is;
b.   Gedurende de onderzoeksperiode is de cliënt 
geen eigen bijdrage verschuldigd voor acute opvang. 
Deze periode is gemaximeerd tot 2 weken; 
c.   Vanwege de complexiteit van de zorgvraag van 
sommige inwoners kan het college  besluiten tot 
verlengd en verdiepend onderzoek naar de zorgvraag 
en het organiseren van een passende oplossing. Het 
gaat hierbij om personen (met of zonder kinderen) uit 
de regio Noord- en Midden Limburg die verblijven in 
de acute opvang; 
d. Indien de termijn van 2 weken verlengd wordt, kan 
het college besluiten dat de cliënt ook voor deze 
periode geen eigen bijdrage verschuldigd is; 
e.  Het is de opvanginstelling toegestaan personen ( 
met of zonder kinderen) die verblijven in de acute 
opvang een vergoeding te vragen voor verstrekte 
maaltijden. De hoogte van deze vergoeding is gelijk 
aan die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 
(NIBUD) berekent als gemiddelde voedingskosten. 

Het product nachtopvang bestaat niet 
meer. Dit is vervangen door acute 
opvang (zie ook de begripsbepaling). 

Voor de hoogte van de eigen bijdrage 
MO en BW sluiten we aan bij het 
uitvoeringsbesluit Wmo 2015. 
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maatwerkvoorziening opvang verminderd met een 
forfaitair bedrag, gelijk aan 20% van de geldende 
bijstandsnorm.

13.De bijdrage in de kosten voor het gebruik van 
de lokale nachtopvang bedragen € 6,50 voor een 
bed-voor-de-nacht en € 12,50 voor een 
trajectbed.

Toelichting Zie hieronder voor de nieuwe tekst (tekst te omvangrijk om 
in de tabel te voegen)

De toelichting bij de verordening is 
aangepast naar aanleiding van 
bovenstaande wijzigingen. Daarnaast 
zijn de verwijzingen naar de rol van 
centrumgemeente eruit gehaald, zodat 
de verordening in lijn is met de nieuwe 
afspraken die per 1-1-2022 in zullen 
gaan.
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Toelichting

Er volgt nu een toelichting op de artikelen die in de verordening zijn opgenomen.

Artikel 1. Algemeen

In dit hoofdstuk van de verordening zijn begripsbepalingen opgenomen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van de Wmo 2015 en deze verordening, maar die niet in de Wmo 2015 zijn gedefinieerd.

1.1 Begripsbepalingen

a. acute opvang – dit is een algemene voorziening, die toegankelijk is voor wanneer in 
spoedeisende gevallen overnachtingsmogelijkheden nodig zijn. 

b. algemeen gebruikelijke voorziening - Spreekt voor zich.

c. beperking - Met participatie wordt bedoeld deelname aan het maatschappelijk verkeer. Met 
zelfredzaamheid wordt bedoeld het in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke 
algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden.

d. beschermd wonen – Wmo voorziening voor inwoners die vawnege psychische of psychosociale 
problemen 24 uur per dag toezicht en/of ondersteuning nodig hebben. 

e. bijdrage in de kosten - In de praktijk spreekt men vaak van ‘eigen bijdrage’, maar in de Wmo 
2015 is dit begrip vervangen door ‘bijdrage in de kosten’.

f. diensten - Hieronder wordt verstaan: begeleiding, dagbesteding, hulp bij het huishouden en 
kortdurend verblijf.

g. eigen kracht - Spreekt voor zich.

h. gesprek - Als bij het college een melding wordt gedaan van een behoefte aan maatschappelijk 
ondersteuning volgt er een gesprek. Dit gesprek vindt plaats met degene door of namens wie 
de melding gedaan. Waar mogelijk in aanwezigheid van iemand uit het eigen netwerk, 
waaronder een mantelzorger, een familielid of een onafhankelijk cliëntondersteuner.

i. hoofdverblijf - Hiermee wordt bepaald dat de cliënt die geen hoofdverblijf (woonplaats) heeft in 
de gemeente geen aanspraak heeft op een maatwerkvoorziening. De toevoeging 
‘daadwerkelijk zal hebben’ is opgenomen om cliënten niet de mogelijkheid te ontnemen naar de 
gemeente te kunnen verhuizen. Wel zal de cliënt bij de keuze van een woning nadrukkelijk 
rekening moeten houden met zijn beperkingen.

j. hulpvraag - Spreekt voor zich.

k. kostprijs - De kostprijs is gelijk aan het bedrag dat de gemeente moet betalen om de 
voorziening te kunnen realiseren.

l. maatschappelijke opvang: opvang en begeleiding voor inwoners die dak- en thuisloos zijn. 
Meestal is de situatie van deze inwoners ontstaan door een combinatie van factoren. 

m. maatwerkvoorziening - Een op de behoefte, persoonskenmerken en mogelijkheden van een 
persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere 
maatregelen. In de Wmo wordt onderscheid gemaakt tussen een maatwerkvoorziening en een 
pgb. Deze begripsbepaling is in de verordening opgenomen om duidelijk te maken dat een 
maatwerkvoorziening twee verschillende verstrekkingsvormen kent, te weten een verstrekking 
in natura of een verstrekking door middel van een pgb.

n. melding - Iedereen kan zich met een ondersteuningsvraag bij het college melden. Hierbij kan 
onderscheid gemaakt worden tussen een verzoek om informatie en advies of een verzoek om 
maatschappelijke ondersteuning. Bij dit laatste wordt het onderzoek opgestart.
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o. onderzoek - Spreekt voor zich.

p. ondersteuningsplan - Een plan dat tot stand is gekomen in samenspraak met de gemeente, 
cliënt en aanbieder, waarin de hulpvraag, het beoogde resultaat en de daarvoor in te zetten 
activiteiten zijn vastgelegd.

q. onderzoeksverslag - Spreekt voor zich.

r. pgb - Bedrag waaruit namens het college betalingen worden gedaan voor diensten, 
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot een maatwerkvoorziening 
behoren, en die een cliënt van derden betrekt.

s. voorziening – spreekt voor zich

t. winteropvang – zie ook Acute opvang. Winteropvang is acute opvang die beschikbaar wordt 
gesteld wanneer het vanwege strenge vorst te koud wordt om buiten te overnachten. 

u. Wmo 2015 – spreekt voor zich 

1.2 Beleidsregels

In de beleidsregels wordt de uitvoering van het in deze verordening geregelde beleid nader uitgewerkt door het 
college.

Artikel 2. Melding en onderzoek

Eerste lid:

Het eerste lid van dit artikel verwijst naar artikel 2.3.2 van de Wmo 2015, waarin de gehele wettelijk te volgen 
procedure is vastgelegd omtrent melding, onderzoek, persoonlijk plan, van belang zijnde cliëntgegevens, recht op 
gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning, keuzemogelijkheid voor een pgb, verplichting tot verstrekking 
beschikbare gegevens, schriftelijke weergave van het onderzoek (onderzoeksverslag) en onderzoekstermijn.

De melding is vormvrij en kan zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan. Het is gebruikelijk om hiervoor een 
door het college aangeboden ‘meldingsformulier’ te gebruiken. De melding kan ‘door of namens de cliënt’ worden 
gedaan. Dit kan ruim worden opgevat.

Naast de cliënt kan bijvoorbeeld diens vertegenwoordiger, mantelzorger, partner, familielid, buurman of andere 
betrokkene de melding doen.

Na de melding van een hulpvraag wordt het onderzoek uitgevoerd door middel van een gesprek. Om een zo 
volledig mogelijk beeld van de cliënt te vormen komen tijdens dit gesprek in principe alle levensdomeinen aan 
bod.

Tweede lid:

Dit lid is toegevoegd zodat het belang van het gezamenlijk met de cliënt in beeld brengen van het gewenste 
resultaat expliciet onder de aandacht wordt gebracht.

Derde lid:

Spreekt voor zich.

Artikel 3. Aanvraag

Op grond van artikel 4:1 van de Awb wordt een aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk ingediend 
bij het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen (hier het college), tenzij bij wettelijk voorschrift 
anders is bepaald.

Ter voorkoming van onnodige administratieve lasten voor de cliënt is in dit artikel de mogelijkheid opgenomen om 
een door de cliënt ondertekend onderzoeksverslag als aanvraag aan te merken.
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Artikel 4. Criteria voor een maatwerkvoorziening

In artikel 2.1.3, tweede lid onder a, van de Wmo 2015 is bepaald dat de raad bij verordening moet aangeven op 
basis van welke criteria het college kan vaststellen of een cliënt voor een maatwerkvoorziening voor 
zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang in aanmerking komt. In de memorie van toelichting op 
deze bepaling (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 134) wordt aangegeven dat het bij het verstrekken 
van een maatwerkvoorziening op maatwerk aankomt. Gemeentelijke vrijheid is nodig omdat de behoeften van 
inwoners per gemeente kunnen verschillen en de sociale en fysieke infrastructuur per gemeente anders is. Ook 
het aanbod van algemene voorzieningen is niet in iedere gemeente gelijk. Het is daarom niet mogelijk of 
wenselijk dat in de verordening limitatief wordt geregeld welke maatwerkvoorzieningen zullen worden verstrekt. 
De gemeente moet wel aan de hand van geschikte en toepasbare criteria meer in detail en concreet nader 
afbakenen in welke gevallen iemand een maatwerkvoorziening kan krijgen. In dit artikel en de door het college 
vast te stellen beleidsregels is deze verplichting uitgewerkt.

Eerste lid:

In de memorie van toelichting is bij artikel 2.3.5, derde lid, van de Wmo 2015 (Kamerstukken II 2013-14, 33 841, 
nr. 3, p. 148) opgemerkt dat de maatwerkvoorziening nadrukkelijk een hekkensluiter is:

“Alleen wanneer iemand echt niet zelf of met hulp van zijn omgeving in staat is tot zelfredzaamheid of participatie 
en ook een algemene voorziening geen uitkomst biedt, is er een rol voor het college. Dat is niet het geval 
wanneer het gaat om diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen of andere maatregelen die naar hun aard 
gebruikelijk zijn (fiets, schoonmaakmiddelen, wandelstok, eenvoudige rollator). Wanneer iemand beschikt over 
algemeen gebruikelijke zaken, maar deze in verband met zijn beperking of problemen niet meer afdoende zijn, 
kan aanleiding bestaan om een voorziening te treffen. Dat is ook niet het geval als de aanvrager zijn hulpvraag 
redelijkerwijs van te voren had kunnen voorzien en met zijn beslissing had kunnen voorkomen, bijvoorbeeld: 
indien iemand is aangewezen op een rolstoel en een huis koopt waarin veel dure aanpassingen moeten worden 
aangebracht, had het in de rede gelegen dat de aanvrager in een al aangepast huis zou zijn gaan wonen.”

Tweede lid:

Geen maatwerkvoorziening wordt toegekend als de cliënt reeds zijn gevraagde maatwerkvoorziening heeft 
gekocht of deze voorziening is gerealiseerd voordat de melding is gedaan. Er is dan immers geen 
ondersteuningsbehoefte meer want de cliënt heeft een oplossing voor zijn beperking gerealiseerd.

De reikwijdte van de verordening bij het verlenen van een woonvoorziening beperkt zich tot de woning waar de 
cliënt zijn hoofdverblijf heeft. De toevoeging ‘zal hebben’ is opgenomen om cliënten de mogelijkheid te bieden 
naar de gemeente te kunnen verhuizen. Wel zal de cliënt bij de keuze van een woning nadrukkelijk rekening 
moeten houden met de diens beperkingen.

Derde lid:

Onder het bezoekbaar maken van een woning, wordt verstaan dat een bewoner van een Wlz-instelling een 
bepaalde woonruimte (bijvoorbeeld die van de ouders) kan bereiken en de woonkamer en één toilet kan bereiken 
en gebruiken. Dit lid is van toepassing voor cliënten die hun hoofdverblijf hebben in de gemeente Weert en 
waarvoor de woningaanpassing noodzakelijk is om in aanvaardbare mate te participeren.

De compensatieplicht van gemeenten geldt uitsluitend ten aanzien van personen die in de gemeente woonplaats 
hebben. Een persoon kan niet in meerdere gemeenten tegelijkertijd woonplaats hebben. De vraag waar iemand 
woonplaats heeft, is afhankelijk van concrete feiten en omstandigheden. Doorgaans zal een bewoner van een 
Wlz-instelling woonplaats hebben in de gemeente waar de Wlz-instelling staat. Deze gemeente is dan 
verantwoordelijk voor het verstrekken van een maatwerkvoorziening (zie CRvB 22-09- 2010, nr. 09/1743 WMO). 
Wel is het van belang goed onderzoek te doen naar het feitelijk verblijf van de cliënt. Hierbij zijn factoren van 
belang zoals bijvoorbeeld de omvang van het sociale leven ter plaatse (waar iemand zijn vrienden ontvangt) en 
het gebruik van diverse (maatschappelijke) voorzieningen ter plaatse.

De gemeente heeft geen verplichting tot het verlenen van een maatwerkvoorziening als het gaat om een 
aanvraag voor het bezoekbaar maken van een woning voor een cliënt die buiten de gemeente woont.

Vierde lid:

Het derde lid heeft als doel om te borgen dat cliënt normaal gebruik kan maken van de woning waar deze zijn 
hoofdverblijf heeft. Dit zijn de ruimtes waarop de cliënt is aangewezen voor:

 het kunnen verrichten van de elementaire woonfuncties (eten, slapen, lichaamsreiniging, koken);

http://www.gripopwmo.nl/jurisprudentie/uitspraak/1572
http://www.gripopwmo.nl/jurisprudentie/uitspraak/1572
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 het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden;
 horizontale en verticale verplaatsingen in en om de woning waaronder ook de toegang tot de woning.

Onder niet-noodzakelijke gebruiksruimten worden in principe verstaan: kelder, berging, zolder, garage, 
logeerkamer en hobbyruimte, voor zover er in deze ruimtes geen elementaire woonfuncties worden verricht. 
Hieronder wordt verstaan het normale gebruik van de woning.

Het normale gebruik van de woning was in de Wmo 2007 een uitvloeisel van de "normale deelname aan het 
maatschappelijk verkeer", dat weer onderdeel was van het begrip "zelfredzaamheid" (zie ook TK 2005-2006, 30 
131, nr. 65 (Amendement, toelichting). In de Wmo 2015 wordt onder zelfredzaamheid verstaan het in staat zijn tot 
het (uit)voeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en van een gestructureerd 
huishouden (artikel 1.1.1 Wmo 2015).

Er zijn situaties waarbij gezien de aard van het soort gebouw verondersteld mag worden dat bepaalde 
voorzieningen standaard aanwezig zijn. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor voorzieningen ten behoeve 
van gemeenschappelijke ruimten zonder welke de woning van de cliënt onbereikbaar is.

Of woongebouwen voor gehandicapten- en/of ouderen zijn bedoeld, blijkt niet alleen uit de bestemming, maar ook 
uit de bewoners zelf. Indien een gebouw voornamelijk bewoond wordt door ouderen en/of gehandicapten wordt 
die bestemming aangenomen. Dit kan het geval zijn wanneer meer dan de helft van de bewoners ouder is dan 55 
jaar en/of beperkingen heeft. Uit de jurisprudentie blijkt wel dat er zware eisen kunnen gelden om aan te nemen 
dat een woongebouw specifiek is gericht op mensen met beperkingen (vergelijk bijvoorbeeld 
CRVB:2009:BI9087).

Is een verhuizing geen gevolg van het ondervinden van beperkingen bij de zelfredzaamheid of participatie en 
bestond er geen belangrijke reden om toch te verhuizen, dan weigert het college een voorziening. Als belangrijke 
redenen kunnen bijvoorbeeld worden aangemerkt: samenwoning, huwelijk en het aanvaarden van werk. In geval 
van samenwoning of huwelijk houdt het college ook rekening met de keuze die de cliënt maakt in welke woning 
men gaat samenwonen. Ook in dat geval moet er een belangrijke reden zijn waarom naar de woning wordt 
verhuisd waar mogelijk meer aanpassingen moeten worden verricht. Het college betrekt daarbij ook de 
mogelijkheden die van de ‘partner’ van de cliënt kunnen worden gevergd.

Is de cliënt niet verhuisd naar de voor hem/haar beschikbare meest geschikte woning, dan wordt de 
maatwerkvoorziening in beginsel afgewezen. Het college wordt namelijk de mogelijkheid ontnomen om nog te 
kunnen bepalen wat de goedkoopst passende ondersteuning had kunnen zijn. Onder deze bepaling zijn ook 
begrepen de aankoop van een woning of een kavel dan wel andere onomkeerbare handelingen zonder dat 
voorafgaande daaraan schriftelijke toestemming is verleend door college. Door dat na te laten brengt de cliënt 
zich in een lastige bewijspositie. De aantoonplicht dat er geen (andere) geschiktere beschikbare woningen waren, 
ligt in eerste instantie bij de cliënt; het behoort tot zijn rekening en risico. Zonder dat aan te tonen kan het college 
de aanvraag om een woonvoorziening afwijzen (vergelijk CRVB:2011:BQ2868 en CRVB:2012:BY5215), 
uitgezonderd als het college vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend om te verhuizen naar de betreffende 
inadequate woning.

Vijfde lid:

In het kader van de beoordeling bij het vervangen en/of aanpassen van een voorziening, is aansluiting gezocht bij 
de afschrijvingstermijnen die door de vereniging Overleg Voorzitters Huurcommissie zijn vastgesteld in het ‘Beleid 
Huurverhoging na woonverbetering’ (versie juni 2018).

Met betrekking tot de levensduur van overige hulpmiddelen is aansluiting gezocht bij de ‘Handreiking Inkoop 
hulpmiddelen’ (2014) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De meer recente handreikingen 
bieden geen informatie over afschrijvingstermijnen.

Zesde lid: 

spreekt voor zich.

Zevende lid:

Bij de technische controle wordt uitgegaan van de geldende richtlijnen voor (medische) hulpmiddelen.

Achtste lid:

Spreekt voor zich.

http://pdf.kluwerschulinck.nl/30131-065.pdf
http://pdf.kluwerschulinck.nl/30131-065.pdf
http://www.gripopwmo.nl/regeling/onderdeel/toon/44639
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Negende lid:

Bij de keuze voor een maatwerkvoorziening wordt gekeken naar wat noodzakelijk, meest adequaat en 
goedkoopst is. Daarmee wordt rekening gehouden met de kwaliteitseisen die aan voorzieningen worden gesteld. 
Deze eisen staan in artikel 8 van deze verordening. Dit geldt voor elke maatwerkvoorziening. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan het primaat van verhuizing. Dit kan worden toegepast wanneer de kosten van 
verhuizing naar een voor de cliënt passende woning minder kostbaar zijn dan een maatwerkvoorziening in de 
huidige woning. In dat geval kan gekozen worden voor een verhuiskostenvergoeding. De hoogte van een 
verhuiskostenvergoeding is gebaseerd op de meest recente beschikbare bedragen van het Nibud.In de 
beleidsregels wordt dit verder uitgewerkt.

Artikel 5. Inhoud beschikking

Eerste lid:

Uitgangspunt van de Wmo is dat de cliënt een maatwerkvoorziening in ‘natura’ krijgt. Indien gewenst door de 
cliënt bestaat echter de mogelijkheid van het toekennen van een persoonsgebonden budget.

Tweede lid en derde lid:

De datum van toekenning (datum besluit) wordt als ingangsdatum gehanteerd, wat door de CRvB is 
geaccepteerd (CRvB 08-10-1999, nr. 98/684 WVG).

Vierde lid:

Dit dient uitsluitend ter informatie aan de cliënt. Het college neemt niet de hoogte van de bijdrage in de kosten in 
de beschikking op. Dat loopt immers via het CAK, evenals de mogelijkheid van bezwaar en beroep daartegen. Zie 
artikel 7 en artikel 2.14, zesde lid, van de Wmo, waarin is bepaald dat de bijdrage voor een maatwerkvoorziening 
dan wel een persoonsgebonden budget, met uitzondering van die voor opvang, wordt vastgesteld en voor de 
gemeente geïnd door het CAK.

Artikel 6. Pgb

Het college kan op grond van artikel 2.3.6 van de Wmo 2015 een pgb verstrekken. Als aan alle wettelijke 
voorwaarden daartoe is voldaan, kan zelfs van een verplichting van het college worden gesproken. Van belang is 
dat een pgb alleen wordt verstrekt indien de cliënt dit gemotiveerd vraagt (zie artikel 2.3.6, tweede lid, onder b). 
Met de motivatie-eis wordt geborgd dat duidelijk is dat het de beslissing van de aanvrager zelf is om een PGB 
aan te vragen (zie de toelichting op amendement Voortman c.s., Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 103).

In artikel 2.1.3, tweede lid, onder b, van de Wmo 2015 staat dat in de verordening in ieder geval wordt bepaald op 
welke wijze de hoogte van een pgb wordt vastgesteld. In 2015 werd dit gedelegeerd aan het college. Vanwege 
jurisprudentie is het niet meer toegestaan dergelijke zaken te delegeren aan het college. Daarom is de 
berekeningswijze opgenomen in deze verordening.

Bij verstrekking van het pgb geldt dat de hoogte toereikend moet zijn om ondersteuning bij tenminste één 
aanbieder in te kopen. Gemeenten hebben ook de mogelijkheid om differentiatie aan te brengen in de hoogte van 
het pgb. Gemeenten kunnen verschillende tarieven hanteren voor verschillende vormen van ondersteuning en 
voor verschillende typen hulpverleners. Gemeenten kunnen bij het vaststellen van tarieven bijvoorbeeld 
onderscheid maken tussen ondersteuning die wordt geleverd door het sociale netwerk, door hulpverleners die 
werken volgens de kwaliteitsstandaarden en hulpverleners die dat niet doen (zoals werkstudenten, zzp’ers zonder 
diploma’s e.d.).

Een aanvraag voor een pgb kan geweigerd worden voor zover de kosten van het pgb hoger zijn dan de kosten 
van de maatwerkvoorziening (artikel 2.3.6, vijfde lid, onder a, van de Wmo). De situatie waarin het door de cliënt 
beoogde aanbod duurder is dan het aanbod van het college betekent niet bij voorbaat dat het pgb om die reden 
geheel geweigerd kan worden. Cliënten kunnen zelf bijbetalen wanneer het tarief van de door hen gewenste 
aanbieder duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod. Het college kan het pgb slechts weigeren 
voor dat gedeelte dat duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod.

De maximale hoogte van een pgb is in de verordening begrensd op de kostprijs van de in de betreffende situatie 
adequaat goedkoopste door het college ingekochte maatwerkvoorziening in natura.

Met betrekking tot het Wettelijk minimumloon (Wml) wordt een indexactie van 3% bepaald. Het Wettelijk 
minimumloon wijzigt van rechtswege twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli.

http://www.gripopwmo.nl/jurisprudentie/uitspraak/82
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Per 2018 geldt het recht op wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag (Wml) voor alle personen die 
tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht, tenzij deze arbeid wordt verricht 
vanuit de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep. Dit betekent dat ook de 
informele hulpverleners (bijvoorbeeld iemand uit het eigen netwerk) minimaal het minimumloon en minimum 
vakantiebijslag betaald moeten krijgen als zij vanuit een persoonsgebonden budget worden betaald. 
Budgethouders dienen tijdig, maar uiterlijk drie maanden voor het einde van een kalenderjaar, op de hoogte te 
worden gesteld van het persoonsgebonden budget voor het daaropvolgende kalenderjaar. Aangezien het Wml 
pas op 1 januari bekend is, zal er worden gewerkt met een percentage op het Wml van het voorafgaande 
kalenderjaar. Daarmee wordt voorkomen dat budgethouders niet tijdig zijn geïnformeerd over het te besteden 
pgb.

De hoogste stijging van het Wml vanaf 2012 was op 1 januari 2019: toen steeg het met 1,4% ten opzichte van 1 
juli 2018. Op jaarbasis is de stijging vanaf 2012 nog niet hoger geweest dan 2,4%. Om het risico te vermijden dat 
de tarieven die op het Wml zijn gebaseerd te laag zijn, wordt een indexatie van 3% boven het huidige Wml 
bepaald.

De tarieven van de categorieën A, B en C zijn overeenkomstig aan de tarieven die het college vaststelt in natura. 
Indien deze op 1 oktober nog niet bekend zijn wordt vanwege de rechtszekerheid van de cliënt gekozen voor de 
tarieven in natura van het voorgaande kalenderjaar, geïndexeerd met de meest recente definitieve 
indexpercentage van OVA: de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling. Het Centraal Planbureau 
berekent het percentage op basis van de CAO's en loonkostenontwikkeling in de markt. Het OVA-percentage is 
rond de maand juli bekend.

In categorie E wordt naast de partner en ex-partner ook gesproken over 'eerste en tweedegraads bloed- en 
aanverwanten’. Dit zijn wettelijke termen die volgen uit het Burgerlijk Wetboek (art. 1:3 BW). Van een 
bloedverwant in de eerste graad is sprake bij: (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen. Tweedegraads bloedverwanten 
zijn: broers, zussen, kleinkinderen en grootouders. Zie hierover verder 
ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/vraag-en-
antwoord/bloedverwantschap en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-
mentorschap/vraag-en-antwoord/wat-is-aanverwantschap

Artikel 7. Bijdrage in de kosten

Artikel 7 geeft uitvoering aan artikel 2.1.4 van de Wmo 2015. Alle maatwerkvoorzieningen zijn bijdrageplichtig, 
met uitzondering van collectief vervoer (lid 2) en de wettelijk uitgesloten maatwerkvoorzieningen zoals rolstoelen 
en kindvoorzieningen (anders dan woningaanpassingen voor kinderen). De bijdrage in de kosten wordt voor de 
gemeente geïnd door het CAK. De bijdrage in de kosten mag niet hoger zijn dan de landelijk vastgestelde kaders. 
Ook mag de bijdrage niet hoger zijn dan de kostprijs die de gemeente voor de maatwerkvoorziening betaalt.

De wijze waarop door de gemeente de kostprijs wordt bepaald is vastgelegd in het vierde lid. 

De gemeente heeft voor de ondersteuning in natura met betrekking tot diensten afspraken met aanbieders 
gemaakt op basis van resultaatfinanciering. Dit betekent dat de gemeente een vaste prijs per periode van 4 
weken aan de aanbieder betaalt. Hoewel de noodzakelijke inzet per cliënt kan verschillen, is de vergoeding die de 
aanbieder hiervoor ontvangt (de feitelijke kostprijs voor de gemeente) dus altijd gelijk.

Voor de berekening van de hoogte van de maatwerkvoorziening opvang wordt aangesloten bij de regionale 
afspraken die hierover zijn gemaakt. Dit om een zo uniform mogelijke uitvoering van deze taak in de regio Noord- 
en Midden-Limburg te bevorderen.

In dit artikel wordt de hoogte van de bijdrage in de kosten voor de opvang bepaald en wordt bepaald dat deze 
bijdrage wordt geïnd door de samenwerkende partners die de opvang uitvoeren. 

Artikel 8. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning

Deze bepaling betreft een uitwerking van artikel 2.1.3, tweede lid, onder c, van de Wmo 2015, waarin is bepaald 
dat in de verordening in ieder geval wordt bepaald welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van 
voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen.

De regering legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van voorzieningen bij de gemeente en de aanbieder. 
Het is aan de gemeente om in de verordening te bepalen welke kwaliteitseisen worden gesteld aan aanbieders 
van voorzieningen. Die eisen zullen ook betrekking kunnen hebben op de deskundigheid van het in te schakelen 
personeel. De regering benadrukt in de memorie van toelichting op artikel 2.1.3, tweede lid, onder c, van de Wmo 
2015 (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3) dat de kwaliteitseisen die zijn vervat in de artikelen 3.1 e.v. van de 
Wmo 2015 en die zich rechtstreeks tot aanbieders richten, daarbij uitgangspunt zijn. De eis dat een voorziening 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/vraag-en-antwoord/bloedverwantschap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/vraag-en-antwoord/bloedverwantschap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/vraag-en-antwoord/wat-is-aanverwantschap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/vraag-en-antwoord/wat-is-aanverwantschap
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van goede kwaliteit wordt verleend, biedt veel ruimte voor de gemeenten om in overleg met organisaties van 
cliënten en aanbieders te werken aan kwaliteitsstandaarden voor de ondersteuning.

Artikel 9. Meldingsregeling calamiteiten en geweld

In artikel 3.4, eerste lid, van de Wmo 2015 is bepaald dat de aanbieder bij de toezichthoudend ambtenaar, 
bedoeld in artikel 6.1 van de Wmo 2015 onverwijld melding doet van iedere calamiteit die bij de verstrekking van 
een voorziening heeft plaatsgevonden en van geweld bij de verstrekking van een voorziening. In artikel 6.1 van 
de Wmo 2015 is bepaald dat het college personen aanwijst die zijn belast met het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015.

In aanvulling op het bovenstaande regelt artikel 9 dat er door het college een regeling wordt opgesteld over het 
doen van meldingen (eerste lid) en dat de toezichthoudend ambtenaar deze meldingen onderzoekt en het college 
adviseert over het voorkomen van verdere calamiteiten en het bestrijden van geweld (derde lid).

Artikel 10. Voorkomen en bestrijden van misbruik of oneigenlijk gebruik

Deze bepaling betreft een uitwerking van artikel 2.1.3, vierde lid, van de Wmo 2015, waarin is bepaald dat in de 
verordening in ieder geval regels worden gesteld voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een 
maatwerkvoorziening of een pgb, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de Wmo 2015.

Aan het bestrijden van ten onrechte ontvangen maatwerkvoorzieningen en pgb’s gaat een poging dit te 
voorkomen vooraf. Duidelijke informatie over enerzijds de rechten en plichten van de cliënt en anderzijds de 
gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom is in het eerste lid een 
informatieplicht voor het college opgenomen.

Het derde lid is een ‘kan’-bepaling. Een pgb wordt verstrekt met de bedoeling dat men daarmee een voorziening 
treft. Als binnen zes maanden na de beslissing tot het verstrekken van het pgb nog geen voorziening is getroffen, 
heeft het college de bevoegdheid om de beslissing geheel of gedeeltelijk in te trekken.

In artikel 2.4.1 tot en met 2.4.4 van de Wmo 2015 zijn regels voor het verhalen van kosten opgenomen en is de 
bevoegdheid aan het college gegeven tot het (in geldswaarde) terugvorderen van een ten onrechte verstrekte 
maatwerkvoorziening of pgb. Hierbij is tevens bepaald dat het college het terug te vorderen bedrag bij 
dwangbevel kan invorderen. Uit de memorie van toelichting op artikel 2.4.1 van de Wmo 2015 (Kamerstukken II 
2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 157) wordt duidelijk dat daarnaast de mogelijkheid blijft bestaan om 
maatwerkvoorzieningen terug te vorderen omdat het niet in alle gevallen mogelijk is een al genoten 
maatwerkvoorziening terug te vorderen, kan het college de waarde van de genoten maatwerkvoorziening 
uitdrukken in een bedrag dat voor terugvordering in aanmerking komt.

Artikel 11. Opschorting betaling uit het pgb

Met deze regeling wordt uitvoering gegeven aan artikel 2.1.3, vierde lid, van de Wmo 2015, in combinatie met 
artikel 2, vierde lid, aanhef en onder e, van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015, en wordt beoogd misbruik en 
oneigenlijk gebruik van pgb’s te bestrijden.

In bepaalde gevallen is (tijdelijke) opschorting van een betaling uit het pgb een beter instrument dan beëindiging 
of weigering (op grond van artikel 2, vierde lid, van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015). Middels opschorting kan 
ruimte geboden worden voor herstelmaatregelen of nader onderzoek. Bijvoorbeeld als het gaat om de 
overeenkomsten die de budgethouder is aangegaan of bij herziening van de toekenningsbeschikking.

Om deze redenen is de mogelijkheid voor het college om de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te verzoeken over 
te gaan tot opschorting aan de verordening toegevoegd. Het college kan een verzoek enkel doen als een ernstig 
vermoeden is gerezen dat:

1. de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige 
gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;

2. de cliënt niet voldoet aan de aan het persoonsgebonden budget verbonden voorwaarden; of

3. de cliënt het persoonsgebonden budget niet of voor een ander doel gebruikt. 

Van de onder punt 2 genoemde omstandigheid is ook sprake als de cliënt niet langer voldoende in staat is op 
eigen kracht, dan wel met hulp uit zijn sociale netwerk of van zijn vertegenwoordiger, de aan een 
persoonsgebonden budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren, en als niet langer is 
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gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de 
maatwerkvoorziening behoren, veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt.

Uiteraard moet het college het verzoek goed motiveren en – met inachtneming van de daarvoor geldende regels 
– de SVB van voldoende informatie voorzien op grond waarvan de SVB over kan gaan tot deugdelijke 
besluitvorming ten aanzien van het al dan niet nemen van een besluit tot opschorting.

Verder kan er voor ten hoogste dertien weken worden opgeschort. Hierbij is aansluiting gezocht bij de termijn 
zoals deze ook wordt gehanteerd in artikel 4:56 van de Awb en onder de Wet langdurige zorg.

Artikel 12. Onderzoek naar kwaliteit en recht- en doelmatigheid maatwerkvoorzieningen

Deze bepaling betreft grotendeels een uitwerking artikel 2.1.3, vierde lid, van de Wmo 2015, waarin is bepaald 
dat in de verordening in ieder geval regels worden gesteld voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van 
een maatwerkvoorziening, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de Wmo 2015.

Op grond van artikel 2.3.9 van de Wmo 2015 moet het college periodiek onderzoeken of er aanleiding is om een 
besluit tot verstrekking van een maatwerkvoorziening in natura of toekenning van een pgb te heroverwegen. 
Soms bestaat er echter twijfel over de kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van geleverde ondersteuning, 
het onderzoek in het kader van artikel 2.3.9 biedt dan onvoldoende houvast om hier goed naar te kijken. Op 
grond van deze bepaling moet het college in aanvulling op het onderzoek overeenkomstig artikel 2.3.9 ook 
periodiek, al dan niet steekproefsgewijs, onderzoeken of de verstrekte maatwerkvoorzieningen in natura en pgb’s 
worden gebruikt, respectievelijk besteed ten behoeve van het doel waarvoor ze zijn verstrekt, of de besteding op 
een rechtmatige manier gebeurt en of de geleverde ondersteuning van goede kwaliteit is. Een onderzoek kan 
zowel betrekking hebben op het handelen van een cliënt of pgb-houder, als op de ondersteuningsverlening door 
een aanbieder. Het onderzoek kan onder meer bestaan uit: dossieronderzoek, bezoek aan de cliënt, bezoek aan 
de locatie waar de cliënt ondersteuning krijgt en gesprekken met de aanbieder.

Artikel 13. Jaarlijkse waardering mantelzorgers

Deze bepaling betreft een uitwerking van de artikel 2.1.6 van de Wmo 2015. Hierin is opgenomen dat bij 
verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de 
mantelzorgers van cliënten in de gemeente. De verordening moet in ieder geval voorzien in een procedure die 
waarborgt dat alle mantelzorgers, die voldoen aan de voorwaarden, voor het ontvangen van een blijk van 
waardering in aanmerking kunnen worden gebracht.

Dit artikel heeft betrekking op alle mantelzorgers van inwoners van de gemeente. Dit is niet beperkt tot 
mantelzorgers van Wmo-cliënten maar betreft iedere persoon die mantelzorg verleent aan een inwoner van de 
gemeente.

Artikel 14. Verhouding prijs en kwaliteit levering dienst door derden

Het college kan de uitvoering van de Wmo 2015, met uitzondering van de vaststelling van de rechten en plichten 
van de cliënt, door derden (aanbieders) laten verrichten. Met het oog op gevallen waarin dit ten aanzien van een 
voorziening gebeurt, moeten bij verordening regels worden gesteld ter waarborging van een goede verhouding 
tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan 
(artikel 2.6.6, eerste lid, van de Wmo 2015). Daarbij dient in ieder geval rekening gehouden te worden met het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Met artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is nadere invulling gegeven aan de verplichting van artikel 
2.6.6, eerste lid, van de Wmo 2015 om bij verordening regels te stellen ter waarborging van een goede 
verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de kwaliteitseisen. Het artikel bepaalt aan 
welke eisen ten minste moet worden voldaan om een goede prijs-kwaliteitverhouding te borgen.

Eerste lid:

In dit artikel wordt geregeld dat het college voor het leveren van een dienst door een derde als bedoeld in artikel 
2.6.4. van de Wmo 2015, of een vaste prijs vaststelt of een reële prijs vaststelt die geldt als ondergrens voor een 
inschrijving en het aangaan van een overeenkomst met de derde of die geldt als ondergrens voor de vaste prijs. 
In het geval het college een reële prijs vaststelt, is het mogelijk dat inschrijvers een hoger tarief dan de reële prijs 
neerleggen. Het is niet mogelijk een lagere prijs neer te leggen. Indien het college een vaste prijs vaststelt, dan 
zal het tarief voor de inschrijvers gelijk zijn aan de vaste prijs.

Tweede lid:
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Bij het vaststellen van de prijs dient het college rekening te houden met 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 Wmo 2015 en met de continuïteit in de hulpverlening, bedoeld in artikel 2.6.5, tweede lid, van de Wmo 
2015, tussen degenen aan wie de dienst wordt verstrekt en de betrokken hulpverleners. De invulling van de 
continuïteit van de hulpverleningsrelatie in financiële zin is nieuw voor de gemeenten. De aanbieder die de 
opdracht gegund krijgt moet overleggen met de aanbieder die de opdracht tot dan toe had uitgevoerd over de 
overname van personeel. De gedachte is dat overname van personeel gemakkelijker verloopt indien de 
gemeente een reële prijs betaalt voor de opdracht.

Derde lid:

Het college moet de vaste prijs of de reële prijs minimaal baseren op de in dit artikel genoemde 
kostprijselementen. De opsomming in dit lid is niet uitputtend.

Vierde lid:

Dit lid biedt het college de mogelijkheid om geen vaste of reële prijs te bepalen op basis van de genoemde 
kostprijselementen maar de bepaling van de hoogte van een reële prijs over te laten aan de inschrijvende 
partijen. Het college legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad.

Vijfde lid:

Het college bepaalt met welke derde hij een overeenkomst aangaat. Hieronder wordt verstaan een aanbieder, te 
weten een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die jegens het college gehouden is een voorziening te 
leveren (zie artikel 1.1.1 van de Wmo 2015). Het overeenkomen van contracten is het primaat van het college. 
Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 treedt dan ook niet in de contractvrijheid van het gemeentebestuur. Het college 
legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad.

Artikel 15. Klachtenregeling

De gemeente is op grond van de Awb in het algemeen verplicht tot een behoorlijke behandeling van mondelinge 
en schriftelijke klachten over gedragingen van personen en bestuursorganen die onder haar verantwoordelijkheid 
werkzaam zijn.

Eerste lid:

In artikel 2.1.3, tweede lid, onder e, van de Wmo 2015, is bepaald dat in de verordening in ieder geval wordt 
bepaald ten aanzien van welke voorzieningen een klachtenregeling is vereist. In de gemeente Weert is dit van 
toepassing op alle voorzieningen. Iedere aanbieder is dus verplicht een klachtenregeling op te stellen (artikel 3.2, 
eerste lid, onder a, van de Wmo 2015).

In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 57-58) staat dat cliënten in beginsel 
moeten kunnen klagen over alles wat hen niet aanstaat in de manier waarop zij zich bejegend voelen. De cliënt 
kan ontevreden zijn over het gedrag van een gemeenteambtenaar, bijvoorbeeld over de wijze waarop een 
(keukentafel)gesprek is gevoerd of over diens (vermeende) gebrek aan deskundigheid. Is de cliënt niet tevreden 
over een gedraging van de aanbieder, dan kan het ook gaan om bijvoorbeeld de kwaliteit van de geleverde 
maatschappelijke ondersteuning (in verband met de deskundigheid van de medewerker of een bepaalde houding 
of uitlating, gebrekkige communicatie of (on)bereikbaarheid van de aanbieder).

Het ligt voor de hand dat cliënten die zich benadeeld voelen zo veel mogelijk deze klacht eerst bij de betreffende 
aanbieder bekend maken. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat de aanbieder de klacht snel in behandeling 
neemt en de klacht ook snel afhandelt. Daar waar de afhandeling niet naar wens is, staat de weg naar de 
gemeente voor het indienen van de klacht open.

Tweede lid:

In het tweede lid zijn een aantal instrumenten aangegeven waarmee het college zorgt dat de klachtenregeling 
door aanbieders goed wordt uitgevoerd.

Artikel 16. Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke ondersteuning

Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 2.1.3, tweede lid, onder f, van de Wmo 2015, waarin is bepaald dat in ieder 
geval moet worden bepaald ten aanzien van welke voorzieningen een regeling voor medezeggenschap van 
cliënten over voorgenomen besluiten van de aanbieder welke voor de gebruikers van belang zijn, vereist is.
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Artikel 17. Betrekken van ingezetenen bij het beleid

Deze bepaling geeft uitvoering aan artikel 2.1.3, derde lid, van de Wmo 2015.

Met het derde lid wordt het aan het college overgelaten om de exacte invulling van de medezeggenschap vorm te 
geven.

Artikel 18. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

Spreekt voor zich.

Artikel 19. Inwerkingtreding en citeertitel

Spreekt voor zich.


