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Was/wordt - lijst 
 
Wijzigingen verordening maatschappelijke ondersteuning 

In dit document zijn de verschillen tussen de verordening uit 2018 en de verordening 2020 schematisch weergegeven. In december 2017 is de 

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 door de raad vastgesteld. In augustus 2018 is er nog een wijziging op deze verordening vastgesteld. 

Deze wijziging had betrekking op de regionaal afgestemde afspraken omtrent beschermd wonen en maatschappelijke opvang, omdat opvang en 

beschermd wonen buiten beschouwing zijn gelaten bij het opstellen van de Verordening maatschappelijke opvang 2018. Deze wijzigingen zijn niet in dit 

document opgenomen. 

 
Verordening maatschappelijke ondersteuning  

2018 

Verordening maatschappelijke ondersteuning 

2020 

Opmerking 

 

‘van de wet’ vervangen door ‘Wmo 2015’  In de gehele verordening 

vervangen ter bevordering van 

de leesbaarheid. 

Artikel 1.1.  

vijf definities verwijderd (naaste familie, 

zorgprofessional in loondienst, niet-zorgprofessional 

in loondienst, zzp’r of freelancer) 

 De definities zijn nu verwerkt in 

artikel 6.2 van de verordening. 

 Artikel 1.1 

t. voorziening: algemene voorziening of 

maatwerkvoorziening; 

Deze definitie is toegevoegd. 

 

Artikel 4 Criteria voor de 

maatwerkvoorziening 

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 

afschrijvingstermijnen gelden: 

a. voor woonvoorzieningen: 

- sanitair 25 jaar 

- natte cel 25 jaar 

- keuken 15 jaar 

- toilet en kranen 15 jaar 

- aanbouw 25 jaar 

Artikel 4 Criteria voor de 

maatwerkvoorziening 

5. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is ter 

vervanging van een bestaande  voorziening, al dan 

niet eerder door het college toegekend, wordt deze 

slechts verstrekt als de eerder verstrekte 

voorziening technisch is afgeschreven, waarbij de 

volgende afschrijvingstermijnen gelden: 

a. voor woonvoorzieningen: 

- sanitair en kranen 25 jaar  

- natte cel 25 jaar 

- keuken 15 jaar 

- toilet 15 jaar 

- aanbouw 25 jaar 
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Artikel 4 

7. Indien na de geldende afschrijvingstermijn uit 

een technische controle door de aanbieder blijkt dat 

de maatwerkvoorziening nog adequaat is, bestaat 

geen aanspraak op een vervangende voorziening. 

Artikel 4 

7. Indien na de geldende afschrijvingstermijn uit 

een technische controle blijkt dat de voorziening 

nog adequaat is, bestaat geen aanspraak op een 

voorziening. 

 

Artikel 5. Inhoud beschikking 

2. Bij het verstrekken van een 

maatwerkvoorziening in natura wordt in de 

beschikking in ieder geval gemotiveerd vastgelegd: 

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. 

Artikel 5. Inhoud beschikking 

2. Bij het verstrekken van een 

maatwerkvoorziening in natura wordt in de 

beschikking in ieder geval gemotiveerd vastgelegd: 

a. welke de te verstrekken voorziening is en wat 

het beoogde resultaat daarvan is, zoals beschreven 

in het ondersteuningsplan; 

b. wat de ingangsdatum, frequentie en de duur van 

de verstrekking is; 

c. de kostprijs van de voorziening; 

c. hoe de voorziening wordt verstrekt; 

d. indien van toepassing, welke andere 

voorzieningen relevant zijn of kunnen zijn; 

e. de rechten en plichten die aan het ontvangen 

van een maatwerkvoorziening zijn verbonden. 

 

Artikel 6.1 

7. De cliënt aan wie een pgb is verstrekt voor het 

realiseren van een woonvoorziening aan de woning 

is verplicht zorg te dragen voor een 

opstalverzekering die in voldoende mate de te 

verzekeren waarde van de woning dan wel de 

getroffen woonvoorziening dekt voor het risico van 

schade. 

Artikel 6.1 

7. De cliënt aan wie een pgb is verstrekt voor het 

realiseren van een woonvoorziening aan de woning 

is verplicht zorg te dragen voor een 

opstalverzekering die in voldoende mate de te 

verzekeren waarde van de woning dan wel de 

getroffen woonvoorziening dekt voor het risico van 

schade. 

 

 6.2 Categorieën hulpverleners 

Indien het pgb wordt aangewend om diensten in te 

kopen, hanteert het college de volgende 

categorieën aan hulpverleners en ondersteuners: 

a.  Categorie A:  

Toegevoegd ter verduidelijking 

van de tariefdifferentiatie. 
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- een onderneming als bedoeld in artikel 5, 

onderdelen a, c, d of e, van de 

Handelsregisterwet 2007; en 

- 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 

als bedoeld in dit artikel. 

b. Categorie B: 

- een onderneming als bedoeld in artikel 5, 

onderdeel b, van de Handelsregisterwet 2007 

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 

als bedoeld in dit artikel; en 

- die toebehoort aan een zelfstandige zonder 

personeel aan wie een geldige beschikking als 

bedoeld in artikel 3.156 van de Wet 

inkomstenbelasting 2001 is afgegeven. 

c. Categorie C: 

- een persoon die is ingeschreven in het 

register, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de 

beroepen in de individuele gezondheidszorg, 

voor het uitoefenen van een beroep voor het 

verlenen van maatschappelijke ondersteuning; 

en 

- waarmee de persoon aan wie het pgb is 

toegekend dan wel degene daarover 

verantwoording is verschuldigd een 

arbeidsovereenkomst aangaat. 

d. Categorie D: 

- een persoon niet zijnde een persoon als 

bedoeld in categorie C; en 
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- waarmee de persoon aan wie het pgb is 

toegekend dan wel degene die daarover 

verantwoording is verschuldigd een 

arbeidsovereenkomst aangaat. 

e. Categorie E:  

- een persoon zijnde een (ex-)partner, of bloed- 

of aanverwant in de eerste of tweede graad; 

- of een persoon zijnde een (ex-)partner, of 

bloed- of aanverwant in de eerste of tweede 

graad van de wettelijke 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. 

6.2 Regels voor pgb: begeleiding 

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 2014 geldende 

tarief voor pgb’s op grond van de AWBZ. 

4. 

Bij de vaststelling van de hoogte van het pgb 

hanteert het college de volgende categorieën: 

Professionele organisatie: maximaal 100% van het 

AWBZ tarief bedoeld in het derde lid indien het pgb 

wordt aangewend om een maatwerkvoorziening in 

te kopen bij: 

A. -een onderneming als bedoeld in artikel 5, 

onderdelen a, c, d of e, van de Handelsregisterwet 

2007; en 

-waarvan de activiteiten blijkens de inschrijving in 

het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van die 

6.3   Regels voor pgb: begeleiding 

2. De hoogte van het pgb voor begeleiding, als 

bedoeld in het eerste lid van dit artikel, is 

overeenkomstig aan het laagste tarief van het 

betreffende kalenderjaar dat het college voor de 

producten in natura heeft vastgesteld, rekening 

houdende met dat: 

a. voor categorie A maximaal 100% van het 

bedoelde tarief geldt; 

b. voor categorie B maximaal 80% van het 

bedoelde tarief geldt; 

c. voor categorie C maximaal 80% van het 

bedoelde tarief geldt; 

d. voor categorie D maximaal het uurloon dat 

afgeleid is van het wettelijk minimumloon 

(inclusief vakantiegeld en vakantie-uren) 

per 1 juli van het voorafgaande 

kalenderjaar geldt, vermeerderd met 3%, 
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wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen 

van maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in 

dit artikel. 

B. ZZP’r of freelancer: maximaal 80% van het 

AWBZ tarief bedoeld in het derde lid indien het pgb 

wordt aangewend om een maatwerkvoorziening in 

te kopen bij: 

-een onderneming als bedoeld in artikel 5, 

onderdeel b, van de Handelsregisterwet 2007 

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 als bedoeld in 

dit artikel; en 

-die toebehoort aan een zelfstandige zonder 

personeel aan wie een geldige beschikking als 

bedoeld in artikel 3.156 van de Wet 

inkomstenbelasting 2001 is afgegeven. 

C. Zorgprofessional in loondienst: maximaal 80% 

van het AWBZ tarief bedoeld in het derde lid indien 

het pgb wordt aangewend om een 

maatwerkvoorziening in te kopen bij: 

-een persoon die is ingeschreven in het register, 

bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in 

de individuele gezondheidszorg, voor het 

uitoefenen van een beroep voor het verlenen van 

maatschappelijke ondersteuning; en- 

waarmee de persoon aan wie het pgb is toegekend 

dan wel degene daarover verantwoording is 

verschuldigd een arbeidsovereenkomst aangaat. 

D. Niet-professional in loondienst: maximaal het 

uurloon dat afgeleid is van het wettelijk 

minimumloon, vermeerderd met 20% van dat loon 

indien het pgb wordt aangewend om een 

maatwerkvoorziening in te kopen bij: 

en daarna vermeerderd met 20% van dat 

loon ten behoeve van werkgeverslasten; 

e. voor categorie E het uurloon dat is afgeleid 

van het wettelijk minimumloon (inclusief 

vakantiegeld) per 1 juli van het 

voorafgaande kalenderjaar geldt, 

vermeerderd met 3%.  

3. In afwijking van lid 2 geldt dat als dit tarief niet 

op 1 oktober van dat jaar bekend is, het tarief van 

het voorafgaande kalenderjaar van toepassing is, 

vermeerderd met het meest recente definitieve 

OVA-indexpercentage. 

4. Voor vervoer, waarvan de noodzaak apart is 

geïndiceerd,  van huis naar de 

dagbestedingslocatie, geldt dat het tarief 

overeenkomstig is aan het vervoerstarief dat het 

college in natura heeft vastgesteld wanneer een 

cliënt daadwerkelijk wordt vervoerd.  
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-een persoon niet zijnde een persoon als bedoeld in 

categorie C; en 

-waarmee de persoon aan wie het pgb is toegekend 

dan wel degene die daarover verantwoording is 

verschuldigd een arbeidsovereenkomst aangaat. 

E. Naaste familie: maximaal het tarief van 

categorie D verminderd met 20% 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 

geïndiceerd,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 

geïndiceerd,waarbij het tarief op €20,00 per dag 

wordt vastgesteld, wanneer een cliënt 

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. 

6.4 Regels voor pgb: hulp bij het huishouden 

1.  De hoogte van het pgb voor hulp bij het 

huishouden is overeenkomstig aan het laagste 

tarief van het betreffende kalenderjaar dat het 

college voor de producten in natura heeft 

vastgesteld, rekening houdende met dat: 

a. voor categorie A maximaal 100% van het 

bedoelde tarief geldt; 
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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% 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 in artikel 2 van die wet, 

geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen van 

maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in dit 

artikel. 

B. ZZP’r of freelancer: maximaal 80% van het tarief 

indien het pgb wordt aangewend om een 

maatwerkvoorziening in te kopen bij: 

-een onderneming als bedoeld in artikel 5, 

onderdeel b, van de Handelsregisterwet 2007 

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; en 

-die toebehoort aan een zelfstandige zonder 

personeel aan wie een geldige beschikking als 

bedoeld in artikel 3.156 van de Wet 

inkomstenbelasting 2001 is afgegeven. 

C. Zorgprofessional in loondienst: maximaal het 

uurloon dat afgeleid is van het wettelijk 

minimumloon, vermeerderd met 20% van dat loon 

indien het pgb wordt aangewend om een 

maatwerkvoorziening in te kopen bij degene 

waarmee de persoon aan wie het pgb is toegekend 

dan wel degene die daarover verantwoording is 

verschuldigd, een arbeidsovereenkomst aangaat. 

b. voor categorie B maximaal 80% van het 

bedoelde tarief geldt; 

c. categorie C bij hulp bij het huishouden niet 

van toepassing is; 

d. voor categorie D maximaal het uurloon dat 

afgeleid is van het wettelijk minimumloon per 1 

juli van het voorafgaande kalenderjaar geldt, 

vermeerderd met 3%, en daarna vermeerderd 

met 20% van dat loon ten behoeve van 

werkgeverslasten; 

e. voor categorie E het uurloon dat is afgeleid 

van het wettelijk minimumloon per 1 juli van 

het voorafgaande kalenderjaar geldt, 

vermeerderd met 3%.  

2.  In afwijking van lid 1 geldt dat als dit tarief 

niet op 1 oktober van dat jaar bekend is, het 

tarief van het voorafgaande kalenderjaar van 

toepassing is, vermeerderd met het meest 

recente definitieve OVA-indexpercentage. 
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D. Naaste familie: maximaal het tarief van 

categorie C verminderd met 20% 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. 

3. Het type pgb Alpha is vanaf 2015 niet langer 

mogelijk voor nieuwe cliënten. Cliënten aan wie 

vóór 2015 een pgb Alpha is toegekend, behouden 

het recht op dit type pgb gedurende de gehele 

looptijd van de toekenning. Het destijds geldende 

tarief van €12,20 per uur blijft gehandhaafd. Er 

wordt geen indexering toegepast. 

6.4 Regels en voorwaarden met betrekking tot 

aanwending pgb 

3. Het pgb voor woonvoorzieningen dient binnen 12 

maanden na toekenning te zijn aangewend voor de 

bekostiging van het resultaat waarvoor de 

verlening heeft plaatsgevonden. 

4. Onmiddellijk na de voltooiing van de 

aanpassingswerkzaamheden in het kader van de 

woonvoorzieningen, doch uiterlijk binnen 12 

maanden na het besluit tot toekenning, verklaart 

de cliënt schriftelijk aan het college dat de bedoelde 

werkzaamheden zijn voltooid. 

 

 

6.5 Regels en voorwaarden met betrekking tot 

aanwending pgb 

3. Het pgb voor een maatwerkvoorziening in de 

vorm van woonvoorzieningen dient binnen 12 

maanden na toekenning te zijn aangewend voor de 

bekostiging van het resultaat waarvoor de verlening 

heeft plaatsgevonden. 

4. Onmiddellijk na de voltooiing van de 

aanpassingswerkzaamheden in het kader van de 

maatwerkvoorziening in de vorm van 

woonvoorzieningen, doch uiterlijk binnen 12 

maanden na het besluit tot toekenning, verklaart de 

cliënt schriftelijk aan het college middels een 

gereedmelding dat de bedoelde werkzaamheden 

zijn voltooid. 

 

Artikel 7. Bijdrage in de kosten Artikel 7. Bijdrage in de kosten   
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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. 

3. In afwijking van artikel 3.8, eerste lid, van het 

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt: 

a. de maximale periodebijdrage verlaagd door het 

percentage, genoemd in dat lid, te verlagen naar 

10%; 

b. de inkomensafhankelijke grens verhoogd met 

10%; 

c. het marginaal tarief verlaagd naar 9%. 

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 maatwerkvoorziening, niet zijnde diensten, 

in de vorm van een pgb, is gelijk aan het bedrag 

dat in de vorm van het pgb is toegekend; 

c. een dienst in natura bedraagt een vast bedrag 

van €150,00 per 4 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. 

2. In afwijking van het eerste lid is de cliënt geen 

bijdrage in de kosten verschuldigd voor het gebruik 

van collectief vervoer. Wel betaalt de cliënt een 

prijs per rit. 

3. De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, dan wel 

het totaal van de bijdragen, is gelijk aan de 

kostprijs, tot aan ten hoogste het vastgestelde 

bedrag in hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit 

Wmo 2015 per bijdrage-periode voor de cliënt of de 

gehuwde cliënten tezamen. 

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 maatwerkvoorziening, niet zijnde 

diensten, in de vorm van een pgb, is gelijk 

aan het bedrag dat in de vorm van het pgb is 

toegekend. 

 

  

 

 


