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2019 

Artikel 1 lid i, p, s en y     Begripsbepaling 

 
Huidige tekst artikel 1 lid i 
 
i. eigen kracht: het vermogen van individuen om het 
leven optimaal vorm te geven en problemen op te 
lossen of dragelijk te maken; 
 
 

Nieuwe tekst artikel 1 lid i, p, s en y 
 

i.  eigen kracht: het vermogen van individuen om het 
leven zo goed mogelijk vorm te geven en problemen op 
te lossen of dragelijk te maken; 
 
p. opvang: onderdak en begeleiding voor personen die 
de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband 
met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk 
geweld, en die niet in staat zijn zich op eigen kracht te 
handhaven in de samenleving; 
 
s. privacy: de privacy van de inwoner wordt 
gewaarborgd in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG); 
 
y. zorgaanbieder: natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die jegens het college gehouden is een algemene 
voorziening of een maatwerkvoorziening te leveren. 
 
 

Toelichting 
 
Lid i is gewijzigd na de inspraakreactie van de adviesraad Wmo & jeugd van gemeente Zoeterwoude.  Het woord  
‘Optimaal’ is vervangen door ‘zo goed mogelijk’.  
 
Lid p, s en y zijn toegevoegd omdat we deze begrippen hanteren in de verordening maar nog niet hadden 
opgenomen in de begrippenlijst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 10  Inhoud Beschikking 

Huidige tekst artikel 10 
 
Artikel 10. Inhoud beschikking 
In de beschikking tot verstrekking van een 
maatwerkvoorziening wordt in ieder geval 
aangegeven of deze als voorziening in natura of als 
persoonsgebonden budget wordt verstrekt en wordt 
tevens aangegeven hoe bezwaar tegen de beschikking 
kan worden gemaakt. Ook zal worden opgenomen of 
er sprake is van een te betalen bijdrage en wat het 
beoogde resultaat van de maatschappelijke 
ondersteuning is. 
 

Nieuwe tekst artikel 10 
 
Artikel 10. Inhoud beschikking 
1.   In de beschikking tot verstrekking van een 
maatwerkvoorziening wordt in ieder geval aangegeven 
of deze als voorziening in natura of als 
persoonsgebonden budget wordt verstrekt en wordt 
tevens aangegeven hoe bezwaar tegen de beschikking 
kan worden gemaakt. 
2.   Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening 
in natura wordt in de beschikking in ieder geval 
vastgelegd: 

a. welke de te verstrekken voorziening is en 
wat het beoogde resultaat daarvan is; 

b. wat de ingangsdatum en duur van de 
verstrekking is; 

c. hoe de voorziening wordt verstrekt, en 
indien van toepassing, en 

d. welke andere voorzieningen relevant zijn of 
kunnen zijn. 
3.   Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening 
in de vorm van een persoonsgebonden budget wordt 
in de beschikking in ieder geval vastgelegd: 

a. voor welk resultaat het persoonsgebonden 
budget kan worden aangewend; 
b. welke kwaliteitseisen gelden voor de 
besteding van het persoonsgebonden budget; 
c. wat de hoogte van het persoonsgebonden 
budget is en hoe hiertoe is gekomen; 
d. wat de duur is van de verstrekking waarvoor 
het persoonsgebonden budget is bedoeld, en 
e. de wijze van verantwoording van de 
besteding van het persoonsgebonden budget. 

4. Als sprake is van een te betalen bijdrage wordt de 
cliënt daarover in de beschikking geïnformeerd. 

Toelichting 
 
De nieuwe tekst van Artikel 10 is overgenomen uit de VNG modelverordening. De werkwijze van gemeente 
Leiderdorp is gelijk aan de werkwijze die wordt omschreven in de nieuwe versie van Artikel 10.    
 

 

 

 

 

 



Artikel 11 lid 1      Regels voor het persoonsgebonden budget 

 
Huidige tekst artikel 11 lid 1 
 

1. Het college verstrekt een persoonsgebonden 
budget in overeenstemming met artikel 2.3.6 
van de wet, voor zover de cliënt kan 
motiveren dat deze passend is.  

 
 
 

Nieuwe tekst artikel 11 lid 1 
 

1. Het college verstrekt een persoonsgebonden 
budget in overeenstemming met artikel 2.3.6 
van de wet.  
 

Toelichting 
 
Vanwege de inspraakreactie van de adviesraad van het Platform Gehandicapten Leiden / de Adviesraad 
Wmo/Jeugd Leiden is besloten om de zinsnede ‘voor zover de cliënt kan motiveren dat deze passend is’ te 
verwijderen.  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 11 lid 4 t/m lid 7  Regels voor het persoonsgebonden budget 

Huidige tekst artikel 11 lid 4 t/m lid 7 
 

4.   Het college stelt nadere regels ten aanzien 
van de berekeningswijze van 
persoonsgebonden budgetten. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen verschillende 
vormen van ondersteuning en, voor zover van 
toepassing, in ieder geval in verband met de 
relevante opleiding, de relevante 
werkervaring, de inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel of opname in een relevant 
beroepsregister.  

5.   Een beslissing tot verlening van een 
persoonsgebonden budget kan worden 
ingetrokken als blijkt dat het 
persoonsgebonden budget binnen 12 
maanden na uitbetaling niet is aangewend 
voor de bekostiging van de voorziening 
waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.  

6.   Het college onderzoekt uit het oogpunt van 
kwaliteit van de geleverde zorg, al dan niet 
steekproefsgewijs, de bestedingen van 
persoonsgebonden budgetten.  

7.   Een cliënt aan wie een persoonsgebonden 
budget wordt verstrekt, kan diensten, 
hulpmiddelen, woningaanpassingen en 
andere maatregelen betrekken van een 
persoon die behoort tot het sociale netwerk 
als:  

a. deze persoon hiervoor een tarief 
hanteert dat niet hoger is dan het op 
grond van het derde en vierde lid 
gehanteerde tarief, en 

b. tussenpersonen of 
belangenbehartigers niet uit het 
persoonsgebonden budget worden 
betaald, en 

c. deze persoon voldoet aan de door het 
college bepaalde nadere regels 
rondom de inzet van een 
persoonsgebonden budget. 

 

Nieuwe tekst artikel 11 lid 4 t/m lid 7 
 

4. De hoogte van een persoonsgebonden budget 
voor een cliënt ten behoeve van een zaak 
(zoals een hulpmiddel, woningaanpassing en 
autoaanpassing) wordt vastgesteld op basis 
van de kostprijs van de zaak die de cliënt zou 
hebben ontvangen als de zaak in natura zou 
zijn verstrekt waarbij rekening wordt 
gehouden met een reële termijn voor de 
technische afschrijving en de onderhouds- en 
verzekeringskosten. 

5. De hoogte van een persoonsgebonden budget 
voor een cliënt ten behoeve van een dienst in 
de vorm van individuele begeleiding, 
groepsbegeleiding en kortdurend verblijf, 
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. 80% 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. 50% van het tarief in natura wanneer 
het niet-professionele of informele 
ondersteuning betreft. 

6.   De hoogte van een persoonsgebonden budget 
voor een cliënt ten behoeve van een dienst 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 of informele 



ondersteuning betreft. 
7. Een cliënt aan wie een persoonsgebonden 

budget wordt verstrekt, kan diensten, zaken en 
andere maatregelen betrekken van een 
persoon die behoort tot het sociale netwerk als 
tussenpersonen of belangenbehartigers niet 
uit het persoonsgebonden budget worden 
betaald. 

Toelichting 
In artikel 11 lid 4 t/m lid 6 van de nieuwe Verordening zijn berekeningswijzen opgenomen die worden 
gehanteerd bij het vaststellen van de hoogte van de persoonsgebonden budgetten in de Leidse regio. De 
Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft uitgesproken dat ‘de Wmo 2015 geen ruimte biedt voor het delegeren 
van de essentialia van de Verordening aan het college’. Berekeningswijzen van de persoonsgebonden budgetten 
horen, volgens de CRvB, thuis in de Verordening en dienen vastgesteld te worden door de gemeenteraad. 
Daarom is artikel 4 vervangen door de artikelen 4 t/m 6.  
 
Artikel 11, lid 4 
Zoals in artikel 11 lid 4 van de nieuwe Verordening staat omschreven is de hoogte van het persoonsgebonden 
budget voor een zaak gelijk aan de kostprijs van die zaak in natura.  
 
Artikel 11, lid 5 en 6 
Zoals in artikel 11 lid 5 van de nieuwe Verordening staat wordt voor het berekenen van persoonsgebonden 
budgetten voor maatwerkvoorzieningen, zijnde diensten, de volgende tariefstelling gehanteerd (deze is ook 
opgenomen in de concept Toelichting op de Verordening):  
 
Voor de diensten van een: 

 Professional in dienst van een zorgaanbieder wordt 90% van het tarief in Zorg in Natura gehanteerd; 

 Professional zijnde een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) wordt 80% van het tarief in Zorg in Natura 
gehanteerd; 

 Non- professional (informele ondersteuning) wordt 50% van het tarief in Zorg in Natura gehanteerd.  
 
Deze differentiatie wordt gehanteerd omdat: 

 Een professional in dienst van een zorgaanbieder minder overhead heeft en niet aan alle verplichtingen 
hoeft te voldoen die van toepassing zijn bij gecontracteerde partijen voor Zorg in Natura;  

 Een ZZP’er met minder werkgeverslasten te maken heeft en niet volgens een cao hoeft te werken; 
 Een non-professional niet hoeft te voldoen aan opleidingseisen die gelden voor gecontracteerde partijen 

voor Zorg in Natura.  
 
In afwijking hiervan wordt bij huishoudelijke ondersteuning door een non-professional 55% van het tarief in 
Natura gehanteerd om te garanderen dat de gemeente een reële prijs betaald voor de ondersteuning. Hetzelfde 
geldt voor de dienst van een ZZP’er, daarvoor wordt een percentage van 70% gehanteerd van het tarief in  
Natura. 
 
Non-professionele ondersteuning wordt verleend door inwoners die deze ondersteuning niet vanuit beroeps - of 
bedrijfsmatig oogpunt bieden.  Een zzp’er moet beroepsmatig  gekwalificeerd zijn om de betreffende 
ondersteuning te bieden. Daarnaast moet hij bij de Belastingdienst en Kamer van Koophandel staat geregistreerd 
als zelfstandige, eenmansbedrijf of freelancer. 
 
Artikel 11, lid 7 
Dit lid is aangepast in het licht van de delegatiebevoegdheid. De raad mag de bevoegdheid om nadere regels te 
stellen niet delegeren aan het college.  



Artikel 12  Bijdrage in de kosten van algemene voorzieningen 

Huidige tekst artikel 12 
 
Artikel 12. Bijdrage in de kosten van algemene 
voorzieningen 

1.   Een cliënt is een bijdrage verschuldigd in de 
kosten voor het gebruik van de algemene 
voorziening huishoudelijke hulp ter hoogte 
van € 22,20 per uur. 

2.   Op de bijdrage, bedoeld in het eerste lid, is 
een korting van toepassing van: 

a. € 22,20 voor cliënten met een 
inkomen tot 120% van de 
bijstandsnorm, voor maximaal 125 
uur per kalenderjaar; 

b. € 9,60 voor cliënten met inkomen 
vanaf 120% van de bijstandsnorm, 
voor maximaal 125 uur per 
kalenderjaar. 

 

Nieuwe tekst artikel 12 
 
Artikel 12. Bijdrage in de kosten van algemene 
voorzieningen 

1.   Een cliënt is een bijdrage verschuldigd in de 
kosten voor het gebruik van collectief vervoer, 
in de vorm van een opstaptarief en een tarief 
per zone. Het tarief per zone is een afgeleide 
van het kilometertarief van het regulier 
openbaar vervoer. 

2.   Het college draagt zorg voor de kenbaarheid 
van de bedragen. 

 

Toelichting 
 
Huishoudelijke hulp 
Met ingang van 2018 wordt geen algemene voorziening meer gehanteerd voor huishoudelijke hulp. Daartoe 
heeft ook het college van B&W van gemeente Leiderdorp beslist op 23 maart 2017. De aanleiding voor dit besluit 
is als volgt geweest:  
 
‘Door de Centrale Raad van Beroep is op 18 mei 2016 uitspraak gedaan in een aantal bezwaarzaken. Het 
ministerie van VWS en de VNG hebben de uitspraken geïnterpreteerd en hebben hun conclusies op 28 oktober 
2016 in een handreiking aan de gemeenten aangeboden. Deze handreiking maakt duidelijk dat de Algemene 
voorziening Huishoudelijke ondersteuning in haar huidige vorm niet houdbaar is. In plaats van de Algemene 
voorziening Huishoudelijke ondersteuning wordt voorgesteld per 1 januari 2018 een nieuwe 
Maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning in te richten. ’ 
 
De tekst over de algemene voorziening huishoudelijke hulp die opgenomen was in de oude versie van de 
Verordening hiermee overbodig geworden.  
 
Collectief vervoer: 
Voor het collectief vervoer wordt een bijdrage gevraagd die direct door de cliënt wordt betaald aan de vervoerder. 
Deze bijdrage is gelijk aan het opstaptarief en het tarief per zone.  
 
Dit artikel en de omschreven berekeningswijze is opgenomen in de Verordening om deze tekstueel overeen te laten 
komen met de modelverordening van de VNG. Zo wordt voldaan aan de verplichting om ‘essentialia’ op te nemen 
in de Verordening. 
 

 

 

 



Artikel 12a lid 2 t/m 6  Bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen en 

persoonsgebonden budgetten 

Huidige tekst artikel 12a 
 

2.   De bijdrage in de kosten voor een 
maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget is 
ten hoogste gelijk aan de maximale bijdrage die 
mogelijk is op grond van het Uitvoeringsbesluit, 
waarbij geldt dat de bijdrage nooit hoger is dan de 
kostprijs van de voorziening. 
3.  De kostprijs van een: 

a. maatwerkvoorziening wordt bepaald 
door een aanbesteding, na 
consultatie in de markt of na overleg 
met de aanbieder; 

b. persoonsgebonden budget is 
maximaal gelijk aan de hoogte van 
een persoonsgebonden budget. 

4. De bijdrage in de kosten: 
a. voor een maatwerkvoorziening of 

persoonsgebonden budget ten 
behoeve van een woningaanpassing 
voor een minderjarige cliënt is 
verschuldigd door de 
onderhoudsplichtige ouders, 
daaronder begrepen degene tegen 
wie een op artikel 394 van Boek 1 van 
het Burgerlijk Wetboek gegrond 
verzoek is toegewezen, en degene die 
anders dan als ouder samen met de 
ouder het gezag uitoefent over een 
cliënt; 

b. voor een persoonsgebonden budget 
wat ingezet wordt voor begeleiding 
wordt verlaagd naar een percentage 
van maximaal 53% van het 
persoonsgebonden budget indien er 
sprake is van ondersteuning door een 
professional zoals bedoeld in artikel 
11, het derde en vierde lid, van de 
verordening.  

5. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, zesde lid, 
van de wet, worden de bijdragen voor een 
maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget 
door het CAK vastgesteld en geïnd.  
 
 
 

Nieuwe tekst artikel 12a 
 
2.  De bijdrage, dan wel het totaal van de bijdragen, is 
ten hoogste gelijk aan de kostprijs van de voorziening, 
tenzij overeenkomstig hoofdstuk 3 van het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 of van Rijkswege anders 
is bepaald, of in dit artikel is aangegeven dat een 
lagere, of geen, bijdrage is verschuldigd.  
3.  Een cliënt is voor een maatwerkvoorziening een 
bijdrage verschuldigd, behalve wanneer: 

a. de maatwerkvoorziening wordt 
verstrekt in de vorm van een rolstoel; 

b. het een maatwerkvoorziening betreft 
welke geplaatst is in 
gemeenschappelijke ruimten van 
wooncomplexen;  

c. de maatwerkvoorziening een 
hulpmiddel is voor een 
belanghebbende jonger dan 18 jaar;  

d. er sprake is van een 
maatwerkvoorziening voor losse 
dagbesteding beschermd wonen of 
begeleiding individueel intensiteit 
waakvlam. 

4. De kostprijs (ten behoeve van de berekening van de 
eigen bijdrage door het CAK) van: 

a. een maatwerkvoorziening wordt bepaald door 
een aanbesteding, na consultatie in de markt 
of na overleg met de aanbieder; 

b. een persoonsgebonden budget is maximaal 
gelijk aan de hoogte van een 
persoonsgebonden budget; 

c. een persoonsgebonden budget voor een dienst 
is gelijk aan het gecontracteerde tarief voor de 
zaak in natura; 

d. een persoonsgebonden budget voor een zaak 
wordt vastgesteld op basis van de in de  
betreffende situatie goedkoopst adequate 
beschikbare zaak in natura, dan wel op basis 
van minimaal 1 offerte; 

e. andere gevallen dan genoemd in dit artikel, 
wordt vastgesteld op basis van minimaal 1 
offerte. 

5. De bijdrage in de kosten voor een 
maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget 
ten behoeve van een woningaanpassing voor een 
minderjarige cliënt is verschuldigd door de 
onderhoudsplichtige ouders, daaronder begrepen 



degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van 
het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is 
toegewezen, en degene die anders dan als ouder 
samen met de ouder het gezag uitoefent over een 
cliënt. 
6. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, zesde lid, van 
de wet, worden de bijdragen voor een 
maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget 
door het CAK vastgesteld en geïnd.  

 

Toelichting 
 
In artikel 12a lid 2 t/m 6 van de van de nieuwe Verordening zijn bepalingen en berekeningswijzen opgenomen 
die worden gehanteerd bij het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdragen voor maatwerkvoorzieningen en 
de kostprijs van maatwerkvoorzieningen. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft uitgesproken dat ‘de Wmo 
2015 geen ruimte biedt voor het delegeren van de essentialia van de Verordening aan het college’. 
Berekeningswijzen van de eigen bijdrage en de kostprijs horen volgens de CRvB thuis in de Verordening en 
dienen vastgesteld te worden door de gemeenteraad.  
 
Artikel 12a lid 2 en lid 3 
Aan lid 2 is toegevoegd ‘van Rijkswege anders is bepaald’  om zo in te spelen op het aangekondigde 
abonnementstarief dat ingevoerd zal gaan worden met ingang van 2019. Vanwege deze bepaling hoeft de 
verordening niet opnieuw te worden gewijzigd wanneer het tarief wordt ingevoerd. In het huidige wetsvoorstel 
over het abonnementstarief staat omschreven dat het college kán afwijken van het tarief wanneer de bijdrage(n) 
lager zijn dan € 17,50 per periode. Daarom staat in lid 3 weergegeven voor welke maatwerkvoorzieningen geen 
eigen bijdrage of een lagere eigen bijdrage wordt gerekend.   
 
Artikel 12a lid 4 
Het vaststellen van de kostprijs van maatwerkvoorzieningen is in dit artikel weergegeven. 
 
Vanwege de inspraakreactie van de adviesraad van het Platform Gehandicapten Leiden / de Adviesraad 
Wmo/Jeugd Leiden is besloten om aan de tekst van lid 4, na ‘kostprijs’, de zin ‘( ten behoeve van de berekening 
van de eigen bijdrage door het CAK)’ toe te voegen. 
 
Artikel 12a lid 5 
Lid 5 stond in de Verordening 2015 onder lid 4a. Is verplaatst naar lid 5.  
 
Artikel 12a lid 6 
Lid 6 stond in de Verordening 2015 onder lid 5. Is verplaatst naar lid 6.  
  

 

 

 

 

 

 



Artikel 14  Meldingsregeling calamiteiten en geweld 

 
 
 
 

Nieuwe tekst artikel 14 
 
Artikel 14. Meldingsregeling calamiteiten en geweld 

2.   Het college treft een regeling voor het melden 
van calamiteiten en geweld bij de verstrekking 
van een voorziening door een aanbieder en 
wijst een toezichthoudend ambtenaar aan. 

3.   Aanbieders melden iedere calamiteit en ieder 
geweldsincident dat zich heeft voorgedaan bij 
de verstrekking van een voorziening onverwijld 
aan de toezichthoudend ambtenaar. 

4.   De toezichthoudend ambtenaar, bedoeld in 
artikel 6.1, van de wet, doet onderzoek naar de 
calamiteiten en geweldsincidenten en 
adviseert het college over het voorkomen van 
verdere calamiteiten en het bestrijden van 
geweld. 
 

Toelichting 
 
Er is in de Verordening 2015 geen regeling opgenomen voor calamiteiten en geweld. De nieuwe tekst van Artikel 
14 is overgenomen uit de VNG modelverordening. De gemeenten van de Leidse regio hebben een 
toezichthoudend ambtenaar aangesteld die onderzoek doet naar calamiteiten en geweldsincidenten. De tekst 
geeft de werkwijze weer van de gemeenten in de Leidse regio en is daarom toegevoegd naar het voorbeeld van 
de VNG.      
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 15 Maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten en misbruik of 
oneigenlijk gebruik van de Wmo 2015 

 
Huidige tekst artikel 14 
 
Artikel 14. Nieuwe feiten en omstandigheden, 
herziening, intrekking of terugvordering  

1.   Onverminderd artikel 2.3.8 van de wet doet 
een cliënt aan het college op verzoek of uit 
eigen beweging mededeling van alle feiten en 
omstandigheden, waarvan hem redelijkerwijs 
duidelijk moet zijn dat deze aanleiding 
kunnen zijn tot heroverweging van een 
beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 
van de wet (beschikking tot 
maatwerkvoorziening of persoonsgebonden 
budget).  

2.   Onverminderd artikel 2.3.10 van de wet kan 
het college een beslissing als bedoeld in 
artikel 2.3.5 of 2.3.6 van de wet (beschikking 
tot maatwerkvoorziening of 
persoonsgebonden budget) herzien dan wel 
intrekken als het college vaststelt dat:  

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

b. de cliënt niet langer op de 
maatwerkvoorziening of het 
persoonsgebonden budget is 
aangewezen;  

c. de maatwerkvoorziening of het 
persoonsgebonden budget niet meer 
toereikend is te achten;  

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

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

3.   Als het college een beslissing op grond van 
het tweede lid, onder a, heeft ingetrokken en 
de verstrekking van de onjuiste of onvolledige 
gegevens door de cliënt opzettelijk heeft 
plaatsgevonden, kan het college van de cliënt 
en degene die daaraan opzettelijk zijn 
medewerking heeft verleend, geheel of 
gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de 
ten onrechte genoten maatwerkvoorziening 

Nieuwe tekst artikel 15 
 
Artikel 15. Maatwerkvoorzieningen en 
persoonsgebonden budgetten en misbruik of 
oneigenlijk gebruik van de Wmo 2015 

1. Het college informeert cliënten of hun 
vertegenwoordiger in begrijpelijke 
bewoordingen over de rechten en plichten die 
aan het ontvangen van een 
maatwerkvoorziening of persoonsgebonden 
budget zijn verbonden en over de mogelijke 
gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik 
van de wet. 

2. Onverminderd artikel 2.3.8 van de wet doet 
een cliënt aan het college op verzoek of 
onverwijld uit eigen beweging mededeling van 
alle feiten en omstandigheden, waarvan hem 
redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze 
aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van 
een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 
2.3.6 van de wet. 

3. Onverminderd artikel 2.3.10 van de wet kan 
het college een beslissing als bedoeld in artikel 
2.3.5 of 2.3.6 van de wet herzien dan wel 
intrekken als het college vaststelt dat: 

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

b. de cliënt niet langer op de 
maatwerkvoorziening of het 
persoonsgebonden budget is 
aangewezen; 

c. de maatwerkvoorziening of het 
persoonsgebonden budget niet meer 
toereikend is te achten; 

d. de cliënt langer dan 3 maanden 
verblijft in een instelling als bedoeld in 
de Wet langdurige zorg of de 
Zorgverzekeringswet; 

e. de cliënt niet voldoet aan de aan de 
maatwerkvoorziening of het 
persoonsgebonden budget verbonden 
voorwaarden, of 

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



of het ten onrechte genoten 
persoonsgebonden budget.  

4.    Ingeval het recht op een in eigendom 
verstrekte maatwerkvoorziening of het 
persoonsgebonden budget voor een 
voorziening is ingetrokken, kan deze 
maatwerkvoorziening of het 
persoonsgebonden budget worden 
teruggevorderd.  

5.   Ingeval het recht op een in bruikleen 
verstrekte maatwerkvoorziening is 
ingetrokken, kan deze maatwerkvoorziening 
worden teruggevorderd.  

6.   Het college is bevoegd, na toekenning van 
een voorziening op grond van deze 
Verordening, de persoon met beperkingen 
schriftelijk om informatie te vragen of 
eventueel op te roepen teneinde vast te 
stellen of de omstandigheden die hebben 
geleid tot toekenning van de voorziening, 
ongewijzigd zijn.  

7.   Het college kan een besluit genomen op 
grond van deze Verordening geheel of 
gedeeltelijk intrekken indien in de persoon 
gelegen factoren een adequaat en 
verantwoord gebruik van een voorziening 
belemmeren.  

8.   Het college kan het recht op een voorziening 
beëindigen op verzoek van belanghebbende.  

9.   Ingeval een in bruikleen verstrekte 
voorziening als gevolg van verwijtbare 
gedragingen van de persoon met beperkingen 
niet meer aanwezig is, kan het college de 
restwaarde van de voorziening in rekening 
brengen bij de bruiklener.  

 
 
 

4. Een beslissing tot verlening van een 
persoonsgebonden budget kan worden 
ingetrokken als blijkt dat het 
persoonsgebonden budget binnen zes 
maanden na toekenning niet is aangewend 
voor de bekostiging van de voorziening 
waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden. 
 

Toelichting 
 
De tekst van artikel 15 is overgenomen uit de modelverordening van de VNG. De VNG heeft in haar 
modelverordening meer mogelijkheden opgenomen voor gemeenten om te sturen op ‘oneigenlijk gebruik van 
maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten op bas is van de Wmo 2015’. Deze mogelijkheden 
staan omschreven in de nieuwe artikelen 15, 15a en 15b en vervangen het voormalige artikel 14.  
  

 

 

 

 



Artikel 15a Maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten en misbruik of 
oneigenlijk gebruik van de Wmo 2015 

 

 
 
 

Nieuwe tekst artikel 15a 
 
Artikel 15a. Opschorting betaling uit het 
persoonsgebonden budget 

1. Het college kan de Sociale verzekeringsbank 
gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een 
gehele of gedeeltelijke opschorting van 
betalingen uit het persoonsgebonden budget 
voor ten hoogste dertien weken als er ten 
aanzien van een cliënt een ernstig vermoeden 
is gerezen dat sprake is van een omstandigheid 
als bedoeld in artikel 2.3.10, eerste lid, onder 
a, d of e, van de wet. 

2. Het college kan de Sociale verzekeringsbank 
gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een 
gehele of gedeeltelijke opschorting van 
betalingen uit het persoonsgebonden budget 
voor de duur van de opname als sprake is van 
een omstandigheid als bedoeld in artikel 15, 
derde lid, onder d. 

3. Het college stelt de budgethouder van het 
persoonsgebonden budget schriftelijk op de 
hoogte van het verzoek op grond van het 
eerste en tweede lid. 
 

Toelichting 
 
De tekst van artikel 15 is overgenomen uit de modelverordening van de VNG. De VNG heeft in haar 
modelverordening meer mogelijkheden opgenomen voor gemeenten om te sturen op ‘oneigenlijk gebruik van 
maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten op basis van de Wmo 2015’. Deze mogelijkheden 
staan omschreven in de nieuwe artikelen 15, 15a en 15b en vervangen het voormalige artikel 14.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 15b Onderzoek naar kwaliteit en recht- en doelmatigheid maatwerkvoorzieningen en 
persoonsgebonden budgetten 

 

 
 
 

Nieuwe tekst artikel 15b 
 
Artikel 15b. Onderzoek naar kwaliteit en recht- en 
doelmatigheid maatwerkvoorzieningen en 
persoonsgebonden budgetten 
Het college onderzoekt periodiek, al dan niet 
steekproefsgewijs, het gebruik van 
maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden 
budgetten met het oog op de beoordeling van de 
kwaliteit en recht- en doelmatigheid daarvan. 
 

Toelichting 
 
De tekst van artikel 15 is overgenomen uit de modelverordening van de VNG. De VNG heeft in haar 
modelverordening meer mogelijkheden opgenomen voor gemeenten om te sturen op ‘oneigenlijk gebruik van 
maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten op basis van de Wmo 2015’. Deze mogelijkheden 
staan omschreven in de nieuwe artikelen 15, 15a en 15b en vervangen het voormalige artikel 14.  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 17  Maatwerkvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming 

Huidige tekst artikel 16 
 
Artikel 16. Tegemoetkoming meerkosten personen 
met een beperking of chronische problemen 

1.   Het college kan in overeenstemming met het 
beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 van de 
wet, op aanvraag aan personen met een 
beperking of chronische psychische of 
psychosociale problemen die daarmee 
verband houdende aannemelijke meerkosten 
hebben, een tegemoetkoming verstrekken ter 
ondersteuning van de zelfredzaamheid en de 
participatie. 

2.   De tegemoetkoming voor:  
a. vervoer per eigen auto bedraagt:        

€ 576,- per jaar; 
b. verhuiskosten bedraagt:            

€ 1.975,- eenmalig; 
c. aanschaf en onderhoud van een 

sportrolstoel bedraagt:                          
€ 2.500,- per drie jaar. 

3.   De in het tweede lid genoemde bedragen 
zijn uitgedrukt in het prijspeil van 2017 en 
worden niet gewijzigd. 

4.   Het college draagt zorg voor de kenbaarheid 
van de laatstelijk in de plaats gestelde 
bedragen.  

 

Nieuwe tekst artikel 17 
 
Artikel 17 Maatwerkvoorziening in de vorm van een 
tegemoetkoming 

1. Het college kan in overeenstemming met het 
beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 van de 
wet, op aanvraag aan personen met een 
beperking of chronische psychische of 
psychosociale problemen een tegemoetkoming 
verstrekken ter ondersteuning van de 
zelfredzaamheid en de participatie. 

2. De tegemoetkoming voor:  
a. vervoer per eigen auto, taxi- en 

rolstoeltaxivervoer: wordt vastgesteld 
op basis van het in de regio gangbare 
toepasselijke tarief, 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; 

b. verhuis- en inrichtingskosten: wordt 
vastgesteld op basis van het 
gemiddelde van het in de regio 
gangbare tarief voor verhuis - en 
inrichtingskosten van een 
standaardwoning. 

3. Het college draagt zorg voor de kenbaarheid 
van de bedragen.  

 

Toelichting 
 
In de uitspraken van de CRvB van 12 februari 2018 wordt gesteld dat de financiële tegemoetkoming een 
passende bijdrage moet leveren aan de zelfredzaamheid en participatie van de aanvrager en dat een financiële 
tegemoetkoming moet worden aangemerkt als een maatwerkvoorziening.  
 
Tevens wordt gesteld dat een forfaitaire voorziening die zo ver afstaat van de werkelijke kosten van de 
compenserende maatregel dat deze geen passende bijdrage meer levert aan het verminderen of wegnemen van 
de gevolgen van de beperkingen, niet kan gelden als maatwerkvoorziening in de zin van artikel 2.3.5 lid 3 Wmo 
2015. Daarom worden in de Verordening geen vaste tarieven opgenomen maar de berekeningswijze van de 
tarieven en wordt een tegemoetkoming verstrekt als maatwerk en wordt ni et meer gesproken van ‘meerkosten’.  
 
De sportrolstoel wordt voortaan op dezelfde wijze verstrekt als andere maatwerkvoorzieningen in de vorm van 
een rolstoel. Daarom is voor de sportrolstoel geen berekeningswijze opgenomen in dit artikel. De 
berekeningswijze voor een zaak is opgenomen in artikel 11, lid 4. Deze berekeningswijze geldt ook voor de 
sportrolstoel.   

 



Artikel 19 lid 2 Klachtregeling 

 
 
 

Nieuwe tekst artikel 19 lid 2 
 

2.  Daar waar de afhandeling zoals bedoeld in lid 1 
niet naar wens is, kan een cliënt zich wenden tot het 
college voor het indienen van de klacht. 

 

Toelichting 
 
Vanwege de inspraakreactie van de adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest is besloten om lid 2 toe te voegen aan 
artikel 19.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 22 Hardheidsclausule 

Huidige tekst artikel 22 
 
Artikel 22. Hardheidsclausule  
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van 
de belanghebbende afwijken van de bepalingen van 
deze Verordening indien toepassing van de 
Verordening tot onbillijkheden van  
overwegende aard leidt.  
 
 
 

 

Toelichting 
 
Artikel 22 over de Hardheidsclausule is verwijderd uit de modelverordening van de VNG en uit de nieuwe tekst 
van de Verordening 2019. De aanleiding voor het verwijderen van de hardheidsclausule is, aldus de VNG, dat er 
‘binnen de Wmo 2015 maatwerk geleverd moet worden. Een wet die uitgaat van het bieden van maatwerk heeft 
geen hardheidsclausule nodig om af te wijken van de wet. Deze  gaat in tegen de bedoeling van de wet’.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 


