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Weert,   

  

  

Onderwerp : Beschikkingen pgb 

  

  

  

Geachte mevrouw Beenders,  

  

In uw brief van 4 december 2022 vraagt u of de beschikkingen met betrekking tot de 
persoonsgebonden budgetten (pgb’s) vóór of na de raadsvergadering van 14 december 
2022 naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaan. Middels deze brief geven wij 
antwoord op uw vraag. 
 
Toekenningsberichten  
Per 1 januari 2023 moeten de pgb-tarieven voldoen aan het Wettelijk minimumloon en 

minimumvakantiebijslag (WML). Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen zijn de 

toekenningsberichten (TKB’s), vooruitlopend op formeel besluit van de Raad, reeds 
verzonden naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Landelijke wetgeving prefereert 
immers boven de gemeentelijke verordening.  
 
De toekenningsberichten voor Wmo begeleiding, hulp bij het huishouden en de Jeugdwet 
mogen tot 14 december 2022 bij de SVB worden aangeleverd. Alleen dan kan de SVB 

garanderen dat zorgverleners in 2023 tijdig uitbetaald kunnen worden. Aangezien de 
raadsvergadering plaatsvindt op 14 december 2022 is besloten om de TKB’s al te 
versturen. Dit voorkomt ook onnodige onrust bij cliënten en zo voorkomen we dat cliënten 
en hun zorgverleners benadeeld worden. 
 
Toezeggingen tijdens raadscommissie 29 november 2022 

Tijdens de raadscommissie van dinsdag 29 november jongstleden is gevraagd het 
wijzigingsvoorstel met betrekking tot de berekeningswijze van de pgb’s aan de 
Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2023 toe te voegen. Deze Verordening 
ligt in de raadsvergadering van 14 december ter vaststelling voor.  
 

Na interne afstemming is uit praktische overwegingen besloten om tijdens de vergadering 
van 14 december eerst de Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2023 te 

laten vaststellen. Vervolgens kunnen de wijzigingen van de pgb-berekeningswijze in zowel 



 

 

de Verordening Jeugd 2020 als de Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 
2023 worden vastgesteld.   
 
Tenslotte vindt u, zoals tijdens de raadscommissie is toegezegd, de lijst met de 
belangrijkste inhoudelijke wijzigingen met betrekking tot de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ 

Verordening maatschappelijke ondersteuning. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders, 
 
 

 
 
 
Hans Jansen, 
afdelingshoofd OCSW 
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Verschillen verordeningen maatschappelijke ondersteuning 2020 en 2023 
Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020 Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2023 

overwegende: 
 
dat burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop 
zij hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven; 

 
dat van burgers verwacht mag worden dat zij elkaar daarin naar 

vermogen bijstaan; 
 
dat burgers die zelf, dan wel samen met personen in hun omgeving 
onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, 

een beroep moeten kunnen doen op ondersteuning door de gemeente, 
zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen 
en participeren; 
 
dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen ter uitvoering van het 
beleidsplan als bedoeld in artikel 2.1.2 Wmo 2015 met betrekking tot de 
ondersteuning bij de versterking van de zelfredzaamheid en participatie 

van personen met een beperking of met chronische psychische of 
psychosociale problemen, beschermd wonen en opvang, en dat het 
noodzakelijk is om de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en 
ruimten voor mensen met een beperking te bevorderen en daarmee bij te 
dragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving; 

overwegende dat: 
 

• dat burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze 
waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan het 

maatschappelijk leven;  
• dat van burgers verwacht mag worden dat zij elkaar daarin naar 

vermogen bijstaan; 
• dat burgers die zelf, dan wel samen met personen in hun omgeving 

onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot 
participatie, een beroep moeten kunnen doen op ondersteuning 

door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen 
leefomgeving kunnen blijven wonen en participeren, en daarmee 
bijdragen aan een inclusieve samenleving; 

• het noodzakelijk is om cliënten te ondersteunen als zij beperkingen 
ondervinden in hun maatschappelijke  participatie en 
zelfredzaamheid en zij niet in staat zijn om op eigen kracht, met 
gebruikelijke hulp, met mantelzorg, met hulp van het sociale 

netwerk of met gebruikmaking van algemene voorzieningen 
hiervoor een oplossing te vinden; 

• het noodzakelijk is om cliënten met psychische of psychosociale 
problemen en cliënten die vanwege huiselijk geweld of om andere 
redenen de thuissituatie hebben verlaten, te ondersteunen bij het 
zich handhaven in de samenleving als zij hier niet op eigen kracht, 
met gebruikelijke hulp, met mantelzorg, of met hulp van het 

sociale netwerk of met gebruikmaking van algemene voorzieningen 
toe in staat zijn; 

• het noodzakelijk is om bij verordening regels te stellen met 
betrekking tot de invulling van de plicht tot ondersteuning. 

1.1 Begripsbepalingen 

a. algemeen gebruikelijke voorziening: voorziening die niet speciaal is 
bedoeld voor mensen met een beperking en die algemeen verkrijgbaar is 
en niet of niet veel duurder is dan vergelijkbare diensten en producten; 
h. gesprek: het gesprek in het kader van het onderzoek als bedoeld in 
artikel 2.3.2, eerste lid, Wmo 2015; 
k. kostprijs: de prijs waarvoor de gemeente de voorziening in natura 
heeft ingekocht bij de aanbieder of leverancier en de daarin begrepen 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

a. abonnementstarief: bijdrage in de kosten als bedoeld in artikel 2.1.4 
en 2.1.4a Wmo; (toegevoegd) 
b. algemeen gebruikelijke voorziening: een voorziening die:  
• niet specifiek bedoeld is voor personen met een beperking;  
• daadwerkelijk beschikbaar is;  
• een passende bijdrage levert aan het realiseren van een situatie 
waarin de cliënt in staat is tot zelfredzaamheid of participatie en; 
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onderhoudskosten, dan wel de hoogte van het toegekende pgb; 
(verwijderd) 

• financieel gedragen kan worden met een inkomen op 
minimumniveau. (uitgebreid nav jurisprudentie) 

 Artikel 3. Onderzoek 
Het onderzoek is uitgebreider beschreven, maar verschilt inhoudelijk niet 
van de oude verordening. 

 Artikel 8. Toegang en besluit 
1. Het college legt het besluit om wel of geen maatwerkvoorziening 

te verstrekken vast in een beschikking. 
2. De cliënt moet zich, indien van toepassing, binnen 3 maanden na 
de besluitdatum hebben gemeld bij de aanbieder van de 

maatwerkvoorziening of het pgb binnen 3 maanden gebruiken voor het 
resultaat waarvoor het is verstrekt. (toegevoegd) 

Artikel 5. Inhoud beschikking 

1. In de beschikking tot verstrekking van een maatwerkvoorziening wordt 
in ieder geval aangegeven of deze als voorziening in natura of als pgb 
wordt verstrekt. 
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; (verwijderd in nieuwe verordening) 

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: 
a. voor welk beoogd resultaat het pgb dient te worden aangewend, zoals 
beschreven in het ondersteuningsplan; 
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 in de kosten, wordt de cliënt 
daarover in de beschikking geïnformeerd. 

Artikel 9. Inhoud beschikking maatwerkvoorziening 

1. In de beschikking tot verstrekking van een maatwerkvoorziening staat 
of deze voorziening in natura of als pgb wordt verstrekt.  
2. Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in natura vermeldt 
de beschikking in ieder geval: 
a. welke maatwerkvoorziening verstrekt wordt; 
b. wat het beoogde resultaat daarvan is; 

c. indien van toepassing, wat de omvang van de ondersteuning 
is;(gewijzigd ivm indicaties in uren bij de hbh) 
d. de ingangsdatum; 

e. de duur van de verstrekking; 
f. indien van toepassing, de termijn van 3 maanden waarbinnen de cliënt 
zich bij de aanbieder moet hebben gemeld als bedoeld in artikel 8 lid 2; 
g. of een bijdrage in de kosten verschuldigd is;   

h. indien van toepassing, welke andere voorzieningen relevant zijn of 
kunnen zijn; 
i. 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 vermeldt de beschikking in ieder geval: 
a. aan welke maatwerkvoorziening het pgb moet worden 

besteed;(toegevoegd) 
b. aan welk beoogd resultaat het pgb moet worden besteed; 
c. welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het pgb; 
d. wat de hoogte van het pgb is en hoe deze is bepaald; 
e. de ingangsdatum en de duur van de verstrekking;  
f. de termijn van 3 maanden waarbinnen de cliënt het pgb moet besteden 

als bedoeld in artikel 8 lid 2; 
g. hoe de besteding van het pgb verantwoord moet worden; 
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h. of een bijdrage in de kosten verschuldigd is;  
i. de rechten en plichten die aan het ontvangen van een pgb zijn 
verbonden. 

 Artikel 10. Regels voor een pgb 
1. Als een cliënt in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening en 
de ondersteuning zelf wenst in te kopen door middel van een pgb, toetst 
het college of voldaan wordt aan de in artikel 2.3.6. lid 2 Wmo 2015 
opgenomen voorwaarden. De cliënt dient daarvoor een budgetplan in. In 

het budgetplan is in elk geval opgenomen: 
a. hoe de cliënt zelf of met hulp van iemand uit het sociale netwerk of zijn 

vertegenwoordiger de aan een pgb verbonden taken op verantwoorde 
wijze gaat uitvoeren; 
b. wat de motivatie is om de maatwerkvoorziening in de vorm van een 
pgb te ontvangen; 
c. welke voorziening de cliënt met het pgb zou willen inkopen en bij welke 

uitvoerder; 
d. op welke wijze de kwaliteit van de voorziening is gewaarborgd en 
duidelijk is dat de voorziening geschikt is voor het doel waarvoor het pgb 
wordt verstrekt; 
e. de kosten van de voorziening, uitgedrukt in aantal eenheden en tarief. 
2. Het pgb mag niet worden besteed aan: 
a. kosten voor bemiddeling, tussenpersonen of belangenbehartigers; 

b. kosten voor het voeren van een pgb-administratie; 
c. kosten voor ondersteuning bij het aanvragen en beheren van een pgb; 
d. kosten voor een feestdagenuitkering en een eenmalige uitkering. 
3. Het pgb bevat geen vrij besteedbaar deel. (toegevoegd) 

 Artikel 14. Financiële tegemoetkomingen  

1. Een cliënt komt in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming 
voor: 
a. verhuizing en inrichtingskosten, als verhuizing een passende bijdrage 
levert aan de zelfredzaamheid en participatie. De hoogte van het 
tegemoetkoming wordt gebaseerd op de verhuiskosten, noodzakelijke 
stofferingskosten conform de richtlijnen van het Nibud, en overige 
onvermijdbare kosten bij verhuizing. 

b. De kosten voor vervoer per eigen auto, als dit vervoer niet algemeen 
gebruikelijk is en client geen gebruik kan maken van het collectief 
vervoer. Voor de hoogte wordt aangesloten bij de onbelaste 
reiskostenvergoeding zoals die door de Belastingdienst wordt gehanteerd, 
en het aantal kilometers zoals bepaald in artikel 6 lid 5. 
2. Het college stelt de volgende voorwaarden aan de toekenning van 
verhuis- en inrichtingskosten, zoals bedoeld in lid 1 sub a: 
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a. client heeft zijn/haar feitelijke verblijfsplaats in de gemeente, en; 
b. client heeft langdurig, aantoonbare beperkingen in het normale gebruik 
van de woning, en; 

c. de beperkingen waren nog niet aanwezig en/of niet voorzienbaar bij 
het accepteren van de huidige woning, en; 
d. client woont nu zelfstandig en verhuist naar een zelfstandige woning 
waar het gehele jaar gewoond mag worden, en; 
e. de client verhuist naar een geschikte woning binnen Nederland, en; 
f. de woning moet voldoen aan de eisen die in de beschikking staan, en; 

g. de huidige woning is nog niet verkocht, of de huur is nog niet 

opgezegd. 
3. De tegemoetkoming wordt gebaseerd volgens de richtlijnen van het 
Nibud. De maximale tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten 
bedraagt € 6.000,-. 
4. De maximale tegemoetkoming vervoer met de eigen auto zoals 
bedoeld in lid 1 sub b wordt op individuele basis onderzocht waarmee 

rekening wordt gehouden met andere beschikbare voorzieningen, en 
bedraagt € 0,19 per kilometer, met een maximum van 2.000 kilometer op 
jaarbasis. (toegevoegd) 

Artikel 7. Bijdrage in de kosten 
1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een 
maatwerkvoorziening, zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening 

gebruik maakt, deze in bezit heeft, dan wel gedurende de beoogde 
periode waarvoor het pgb wordt verstrekt. 
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. 
 

Artikel 16. Hoogte bijdrage in de kosten  
1. Voor voorzieningen die niet genoemd worden in lid 2 tot en met 6 
bedraagt de hoogte van het abonnementstarief voor een of meerdere 

voorzieningen tezamen € 19,- per maand voor de ongehuwde cliënt of de 
gehuwde cliënt tezamen.  
2. Een cliënt is geen abonnementstarief verschuldigd voor het gebruik 
van algemene voorzieningen. 
3. De hoogte van de bijdrage voor collectief vervoer is per rit gelijk aan 
het in de regio voor het reguliere openbaar vervoer geldende zonetarief, 

jaarlijks op 1 januari geïndexeerd met de Landelijke Tarievenindex (LTI) 
voor openbaar vervoer, vermenigvuldigd met het aantal gereisde 
kilometers. 

Artikel 15. Klachtenregeling 
1. Aanbieders stellen een regeling vast voor de afhandeling van klachten 
van cliënten ten aanzien van alle voorzieningen. 

Artikel 23. Klachtregeling 
1. Aanbieders zijn verplicht te beschikken over een regeling voor de 
afhandeling van klachten van cliënten ten aanzien van 

maatwerkvoorzieningen. 

Artikel 16. Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke 
ondersteuning 
1. Aanbieders stellen een regeling vast voor de medezeggenschap van 
cliënten over voorgenomen besluiten van de aanbieder welke voor de 

gebruikers van belang zijn ten aanzien van alle voorzieningen. 

Artikel 24. Medezeggenschap 
1. Aanbieders zijn verplicht te beschikken over een regeling voor de 
medezeggenschap van cliënten over voorgenomen besluiten van de 
aanbieder die voor de gebruikers van belang zijn ten aanzien van 

maatwerkvoorzieningen. 
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 Artikel 27. Hardheidsclausule  
Het college kan in bijzondere gevallen in het voordeel van de cliënt 
afwijken van de bepalingen in deze verordening als door toepassing ervan 

de cliënt duidelijk onrecht wordt aangedaan.   


