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Overzicht 
wijzigingen 
Verordening Wmo 
Leiderdorp 2019-
2020 

Verordening WMO 2020-2021 Leiderdorp   

    

Artikel Huidige tekst Nieuw tekst Aanpassingen 

Titel Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 jaartal 

Artikel 11 lid 6 Afwijkend van artikel 11 lid 5 geldt voor 
huishoudelijke ondersteuning dat de hoogte van het 
persoonsgebonden budget: 
 a.  wanneer het professionele ondersteuning betreft  
die geboden wordt door een ter zake kundig 
gediplomeerde zelfstandige zonder personeel (zzp’er) 
wordt vastgesteld op 70% van het tarief in natura; 
 b.  voor niet professionele/informele ondersteuning 
wordt vastgesteld op 55% van het tarief in natura; 

De hoogte van een persoonsgebonden budget voor 
een cliënt, in de vorm van huishoudelijke 
ondersteuning, wordt vastgesteld op basis van het 
door het college gecontracteerde tarief in natura 
waarbij wordt uitgegaan van:  
a. 90% van het tarief in natura wanneer het 
professionele ondersteuning betreft die geboden 
wordt door een professional in dienst van een 
zorgaanbieder;  
b. 70% van het tarief in natura wanneer het 
professionele ondersteuning betreft die geboden 
wordt door een ter zake kundig gediplomeerde 
zelfstandige zonder personeel (zzp’er);  
c. 55% van het tarief in natura wanneer het niet-
professionele/informele ondersteuning betreft; 

Onderdeel a toegevoegd. Het artikel wekte de 
indruk dat voor huishoudelijke ondersteuning 
geen persoonsgebonden budget (pgb) voor 
een professional van een instelling verstrekt 
werd. Dit laatste is echter wel het geval. Om  
mogelijke verwarring weg te nemen, is de tekst 
gewijzigd. 
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Artikel 12 lid 3 Niet aanwezig De in het tweede lid genoemde bedragen zijn 
uitgedrukt in het prijspeil van 2021 en worden ieder 
opvolgend kalenderjaar gewijzigd aan de hand van 
ontwikkeling van de consumentenprijsindex. 

Lid toegevoegd. De vermelding van de index op 
basis waarvan de tarieven worden gewijzigd, is 
aangepast. Voor het vervoer geldt de 
Landelijke Tariefindex (voorheen ook wel OV-
index genoemd). In het convenant landelijk 
tarievenkader zijn landelijke afspraken tussen 
decentrale OV-autoriteiten gemaakt over 
onder andere het basistarief voor reizen. Deze 
tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met de 
Landelijke Tariefindex (LTI), waarbij 
consumentenorganisaties bij een wijziging om 
advies wordt gevraagd. De indexering komt tot 
stand door een weging van de loon-, energie- 
en inflatieontwikkeling.  

Artikel 13 lid 5 Art 13.5 In afwijking van artikel 2.1.4a, vierde lid 
van de wet bedraagt de hoogte van de eigen bijdrage 
voor de maatwerkvoorziening voor het collectief 
vervoer in 2020 voor inwoners van 65 jaar en ouder 
€0,67 voor het instaptarief en per zone en voor 
inwoners jonger dan 65 jaar €0,80 voor het 
instaptarief en per zone.  

In afwijking van artikel 2.1.4a, vierde lid van de wet 
bedraagt de hoogte van de eigen bijdrage voor de 
maatwerkvoorziening voor het collectief vervoer in 
2020 € 0,81 voor het instaptarief en per zone.  

De Landelijke tariefindex is voor 2021 
vastgesteld op 0,91%. Dit betekent een 
tariefverhoging met € 0,01. Het tarief wordt 
daardoor € 0,81.Het tarief geldt voor zowel 
voor de pashouders van 65 jaar en ouder als 
voor de pashouders jonger dan 65 jaar, 
conform het collegebesluit van 12 november 
2019.  

Artikel 13 lid 6 Niet aanwezig De in lid 5 genoemde bijdrage is uitgedrukt in het 
prijspeil van 2021 en wordt ieder opvolgend 
kalenderjaar gewijzigd aan de hand van de 
ontwikkeling van de Landelijke Tariefindex (LTI). 

Lid 6 is toegevoegd om aan te geven dat de 
bijdrage jaarlijks wijzigt aan de hand van de 
Landelijke Tariefindex (LTI). Deze toevoeging 
komt overeen met de vermelding in artikel 12 
lid 3. 
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Artikel 25 1. De “Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Leiderdorp 2019” wordt ingetrokken. 
2. Een beschikking genomen op basis van de 
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 
Leiderdorp 2019 wordt gezien als beschikking 
genomen op basis deze Verordening. Voor lopende 
voorzieningen geldt bovendien dat een cliënt recht 
houdt op een lopende voorziening verstrekt op grond 
van de “Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Leiderdorp 2019” totdat het college, 
overeenkomstig deze Verordening, een nieuw besluit 
heeft genomen waarbij het besluit waarmee deze 
voorziening is verstrekt, wordt ingetrokken. 3. 
Aanvragen die zijn ingediend onder de “Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019” en 
waarop nog niet is beslist bij het in werking treden 
van deze Verordening, worden afgehandeld 
krachtens deze Verordening. 4. Op bezwaarschriften 
tegen een besluit op grond van de “Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019”, 
wordt beslist met inachtneming van die Verordening.  

1. De “Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Leiderdorp 2020” wordt ingetrokken. 2. Een 
beschikking genomen op basis van de Verordening 
Maatschappelijke Ondersteuning Leiderdorp 2020 
wordt gezien als beschikking genomen op basis deze 
Verordening. Voor lopende voorzieningen geldt 
bovendien dat een cliënt recht houdt op een lopende 
voorziening verstrekt op grond van de “Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2020” 
totdat het college, overeenkomstig deze 
Verordening, een nieuw besluit heeft genomen 
waarbij het besluit waarmee deze voorziening is 
verstrekt, wordt ingetrokken. 3. Aanvragen die zijn 
ingediend onder de “Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Leiderdorp 2020” en waarop nog niet 
is beslist bij het in werking treden van deze 
Verordening, worden afgehandeld krachtens deze 
Verordening. 4. Op bezwaarschriften tegen een 
besluit op grond van de “Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2020”, 
wordt beslist met inachtneming van die Verordening.  

Jaartallen aangepast 
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Artikel 26 lid 1 Inwerkingtreding en citeertitelDeze verordening 
treedt in werking op 1 januari 2020. 

Inwerkingtreding en citeertitelDeze verordening 
treedt in werking op 1 januari 2021. 

Jaartal aangepast. 

Artikel 26 lid 2 Deze verordening wordt aangehaald als; Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2020 

Deze verordening wordt aangehaald als; Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2021 

Jaartal aangepast. 

Titel toelichting Toelichting Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Leiderdorp 2020 

Toelichting Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Leiderdorp 2021 

Jaartal aangepast. 
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Toelichting artikel 20 De maatwerkvoorziening in de vorm van een 
tegemoetkoming kan op aanvraag worden verstrekt. 
De tegemoetkoming voor vervoer per taxi- en 
rolstoeltaxivervoer wordt vastgesteld uitgaande van 
maximaal 2000 kilometer per jaar en rekening 
houdende met de vervoersbehoefte van de cliënt en 
diens partner, de leeftijd van de cliënt, de 
beschikbaarheid van een ander verplaatsingsmiddel 
en de mate waarin dat verplaatsingsmiddel in de 
vervoersbehoefte voorziet. Uit jurisprudentie is 
gebleken dat 1500 kilometer per jaar een minimaal 
noodzakelijke vergoeding is voor vervoer. 
Uitgangspunt voor de kilometervergoeding is een 
gemiddelde van de standaard kilometervergoeding 
voor werknemers (VNG) en de Reisregeling 
Binnenland.. 

Maatwerkvoorziening in de vorm van een 
tegemoetkoming De maatwerkvoorziening in de 
vorm van een tegemoetkoming kan op aanvraag 
worden verstrekt. De tegemoetkoming voor vervoer 
per taxi- en rolstoeltaxivervoer wordt vastgesteld 
uitgaande van maximaal 2000 kilometer per jaar en 
rekening houdende met de vervoersbehoefte van de 
cliënt en diens partner, de leeftijd van de cliënt, de 
beschikbaarheid van een ander verplaatsingsmiddel 
en de mate waarin dat verplaatsingsmiddel in de 
vervoersbehoefte voorziet. Uit jurisprudentie is 
gebleken dat 1500 kilometer per jaar een minimaal 
noodzakelijke vergoeding is voor vervoer. 
Uitgangspunt voor de kilometervergoeding is een 
gemiddelde van de standaard kilometervergoeding 
voor werknemers (VNG) en de Reisregeling 
Binnenland. Als bevoegde deskundigen worden 
bijvoorbeeld orthopedagogen en 
gedragspsychologen gezien.Uitgangspunt bij verhuis- 
en inrichtingskosten is dat de inwoner zoveel 
mogelijk bestaande meubels meenemen. Bij het 
bepalen van het tarief voor verhuis- en 
inrichtingskosten is uitgegaan van de prijzengids van 
het NIBUD. 

Om duidelijkheid te verschaffen is in de 
toelichting ook vermeld dat voor het bepalen 
van het tarief voor verhuis- en 
inrichtingskosten gebruik wordt gemaakt van 
de prijzengids van het NIBUD. 

 
 


