
Overzicht wijzigingen Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2020

Artikel Aanpassingen Toelichting

Artikel 1 - 

Begripsbepalingen

−aantal begripsbepalingen is naar beneden bijgesteld; 

−de defintie van het begrip 'eigen kracht' is aangepast; 

−de begrippen abonnementstarief, collectief vraagafhankelijk 

vervoer en informele hulp zijn nieuw ingevoegd

−omwille van de leesbaarheid zijn de begrippen die in de wet worden uitgelegd niet 

meer in de verordening opgenomen;

−de defintie van 'eigen kracht' is aangepast conform de modelverordening van de VNG;

- nieuwe begrippen zijn toegevoegd, aangezien deze nog niet geduid werden in de 

Verordening

Artikel 2- Melding 

hulpvraag

Lid 3 is verwijderd Het derde lid is verwijderd, omdat dit al in de Wet is vastgelegd. Daarnaast loopt dit niet 

helemaal in lijn met de praktijk, waarbij met spoed een afspraak ingepland en vervolgens 

de maatwerkvoorziening wordt toegewezen. 

Artikel 5 - Onderzoek Lid 1: als volgt aangepast: 'Het college onderzoekt in 

samenspraak met degene door of namens wie de melding is 

gedaan, dan wel met zijn vertegenwoordigers en eventuele 

mantelzorger(s), deskundigen en desgewenst familie of 

iemand uit het sociale netwerk, zo spoedig mogelijk: (...)'

Tekstuele wijziging op basis van de modelverordening van de VNG. Tekstgedeelte over 

persoonlijk plan is darnaast verwijderd vanwege dubbeling met artikel 5.2.

Artikel 6 - Verslag Lid 2: tekstgedeelte 'maar uiterlijk binnen zes weken na de 

melding' is verwijderd. 

Lid 2: Het tekstgedeelte in dit lid is verwijderd, aangezien dit in de wet is bepaald en 

daarmee dit gedeelte een dubbeling was met de verordening.



Artikel 7 - Aanvraag 

van een 

maatwerkvoorziening

Tekst van het artikel is als volgt aangepast: 'Een cliënt of zijn 

gemachtigde of vertegenwoordiger kan een aanvraag om een 

maatwerkvoorziening schriftelijk indienen bij het college. Een 

aanvraag wordt ingediend door middel van een door de cliënt 

ondertekend verslag als bedoeld in artikel 6. 

Wijzing op basis van de modelverordening van de VNG en aangezien deze tekst beter 

aansluit op de praktijk.

Artikel 8 - Criteria 

voor een 

maatwerkvoorziening

Lid 2: is verwijderd. 

Lid 4d, e en f: zijn verwijderd en in lid 4g is 'tijdig 

beschikbare'toegevoegd: 'als een maatwerkvoorziening 

noodzakelijk is, verstrekt het college in beginsel de 

goedkoopst adequate tijdig beschikbare voorziening.'

Lid 2: verwijderd vanwege dubbeling met de Wet. 

Lid 4d, e en f: lid 4d en 4e zijn verwijderd in verband met jurisprudentie op grond 

waarvan blijkt dat deze subleden niet standhouden voor de rechter en een 

maatwerkvoorziening in de praktijk niet als voorzienbaar kan worden beoordeeld. Lid 4f 

is verwijderd omdat voor inwoners die al kosten hebben gemaakt voordat een 

onderzoek en aavraag zijn uitgevoerd, alsnog kunnen worden vergoed op basis van een 

onderzoek dat uitgevoerd zal worden. In lid 4g (in huidige verordening 4d) is 'tijdig 

beschikbaar' ingevoegd om dit artikel gelijk te trekken met de praktijk. 

Artikel 9 - Advisering Tekst van het artikel is als volgt aangepast: 'Het college kan bij 

een door hem aangewezen onafhankelijke adviesinstantie 

specifiek deskundig oordeel en advies inwinnen als hij dit van 

belang acht voor de beoordeling van de aanvraag om een 

maatwerkvoorziening.'

Tekstuele aanpassing.

Artikel 10 - Inhoud 

beschikking

Lid 2d: verwijderd

Lid 3c: 'hiertoe is gekomen' vervangen door 'dit is berekend'; 

Lid 3d: nieuw ingevoegd: 'welke voorwaarden aan het pgb 

verbonden zijn'

Lid 2: is verwijderd, omdat in de beschikking niet wordt vastgeled welke andere 

voorzieningen relevant kunnen zijn. Dit staat in het verslag. 

Lid 3c: tekstuele wijziging. 

Lid 3d: Om zorg te dragen voor de rechtmatige besteding van het pgb is deze wijzigingen 

ingevoegd.



Artikel 11 - Regels 

voor het 

persoonsgebonden 

budget

Lid 2 als volgt aangepast: 'Onverminderd artikel 2.3.6, tweede 

en vijfde lid, van de wet kan het college besluiten geen 

persoonsgebonden budget te verstrekken voor zover de 

aanvraag betrekking heeft op kosten die de belanghebbende 

in een rdelijke termijn voorafgaand aan de indiening van de 

aanvraag heeft gemaakt en niet meer is na te gaan of de 

ingekochte voorziening veilig, doeltreffend en cliëntgericht is.

Lid 3a, i en ii zijn nieuw ingevoegd;

Lid 4: is als volgt aangepast: 

a. Het pgb is gelijk aan de kosten die de gemeente maximaal 

zou moeten betalen aan de door de gemeente 

gecontracteerde leverancier als de voorziening in natura zou 

worden verstrekt (de goedkoopst compenserende 

voorziening wordt verstrekt). Hierbij geldt als uitgangspunt de 

koopprijs van de voorziening in natura en worden eventuele 

kortingen van de leverancier aan de gemeente ook 

meegenomen bij de berekening van de pgb. 

b. Mocht een pgb worden aangevraagd voor een dusdanige 

voorziening, die niet in het assortiment van de 

gecontracteerde leverancier zit, dan wordt de hoogte van het 

pgb vastgesteld aan de hand van markconforme prijzen. 

Eventuele meerkosten komen voor de rekening van de 

aanvrager.

Lid 2: aangepast tot kan-bepaling, aangezien het college zich de mogelijkheid 

voorbehoud om in uitzonderlijke gevallen met terugwerkende kracht een voorziening te 

verstrekken. Daarnaast 'in redelijke termijn' toegevoegd en 'of de ingekochte 

voorziening noodzakelijk was' aangepast door 'veilig, doeltreffend en cliëntgericht' naar 

de uitgangspunten van de Wmo 2015.

Lid 3: tekstuele aanpassing op basis van de modelverordening van de VNG.

Lid 4: aangepast zodat dit artikel in lijn is met de huidige berekeningswijze.

Artikel 12 - Bijdrage in 

de kosten van 

algemene 

voorzieningen 

Lid 1: nieuw ingevoegd.

Lid 2: aangepast van 2,90 euro naar 2,95 euro

Lid 1 ingevoegd vanwege de ingang van het nieuwe abonnementstarief per 2020, 

waarbij in de verordening moet worden opgenomen of het collectief vraagafhankelijk 

vervoer wel of niet is uitgezonderd van het abonnementstarief. 

Lid 2 prijs aangepast naar het nieuwe Regiotaxi-tarief in Holland Rijnland voor het 

gebruik van de Regiotaxi als algemene voorziening.



Artikel 12a. - Bijdrage 

in de kosten van 

maatwerkvoorziening

en en 

persoonsgebonden 

budgetten

Artikelnummer is aangepast van 12a naar 13 Aanpassing op grond van de overzichtelijkheid. 



lid 2 het abonnementstarief is aangepast comform landelijke standaarden.

lid 3.b: het individueel vervoer is uitgezonderd van het abonnementstarief omdat de 

eigen bijdrage een vast bedrag per maand is, terwijl het gebruik van individueel zeer 

verschillend is per inwoner en niet noodzakelijkerwijs maandelijks. 

lid 3d: de maatwerkvoorzieningen begeleiding individueel intensiteit waakvlam, is 

uitgezonderd van het abonnementstarief omdat de intensiteit waakvlam inhoudt dat 

begeleiding alleen wordt ingeschakeld als dit nodig blijkt en geldt als vangnet. Het is 

daarmee mogelijk dat een cliënt maandenlang geen aanspraak maakt op begeleiding om 

het uiteindelijk twee maanden in het jaar in te zetten of dat een cliënt de begeleiding 

helemaal niet nodig blijkt te hebben.

Ook is gekozen om de maatwerkvoorziening kindverzorging uit te zonderen van het 

abonnementstarief. Dit omdat door het Rijk is besloten dat gehuwden of 

samenwonenden waarbij zorg wordt ontvangen geen eigen bijdrage betalen, terwijl een 

persoon zonder partner wel een eigen bijdrage betaalt. Dit zou in de praktijk dus 

betekenen dat ouders van een kind met de maatwerkvoorziening Kindverzorging geen 

eigen bijdrage betalen, wanneer zij samenwonen, maar een alleenstaande ouder in 

dezelfde situatie, zou wel een eigen bijdrage moeten betalen. 

Als laatste is de maatwerkvoorziening kortdurend verblijf uitgezonder van het 

abonnementstarief, aangezien deze voorziening zeer wisselend wordt ingezet door 

(over) belaste mantelzorgers, soms maar één à twee keer per jaar, waardoor een vaste 

maandelijkse bijdrage niet wenselijk is voor deze groep. 

Lid 4a en 4b: subleden zijn verwijderd, omdat deze niet in lijn waren met de praktijk.

Lid 5: het Regiotaxi-tarief voor pashouders van 65+ is aangepast volgens het voorstel 

van Holland Rijnland. Het tarief van 65- is hoger dan het voorgestelde tarief van Holland 

Rijnland, omdat het college heeft besloten in twee jaar tijd toe te werken naar een gelijk 

tarief voor 65+ en 65-, zoals door de meeste regio's in Nederland wordt gehanteerd. Het 

prijsverschil op basis van leeftijd is niet conform de wet, waarin wordt gekeken naar de 

beperking van inwoners, waarbij leeftijd geen wegingsfactor is en tevens wordt een 

dergelijk onderscheid niet gehanteerd wanneer inwoners met de Regiotaxi reizen als 

algemene voorziening. 

Lid 2: het bedrag in dit lid is aangepast van € 17,50 naar € 19

Lid 3b: individueel vervoer is uitgezonder van het 

abonnementstarief

Lid 3d: de maatwerkvoorzieningen begleiding individueel 

intensiteit waakvlam, de maatwerkvoorziening 

kindverzorging en de maatwerkvoorziening kortdurend 

verblijf zijn uitgezonderd van het abonnementstarief. 

Lid 4a en 4b: zijn verwijderd. 

Lid 5: het zonzonetarief van pashouders van 65 jaar en ouder 

is van 0,78 cent aangepast naar 0,80 cent en voor pashouders 

van onder de 65 jaar is het tarief aangepast van 0, 52cent naar 

0,67 cent

Artikel 13 - Bijdrage in 

de kosten van 

maatwerkvoorziening

en en 

persoonsgebonden 

budgetten



Artikel 15 en verder De volgorde van artikelen is als volgt aangepast: 

oude artikel 15a -> huidige artikel 16; 

oude artikel 15b -> huidige artikel 17;

oude artikel 16 -> huidige artikel 19; 

oude artikel 17 -> huidige artikel 20; 

oude artikel  18 -> huidige artikel 21;

oude artikel 19 -> huidige artikel 22;

oude artikel 20 -> artikel verwijderd;

oude artikel 21 -> huidige artikel 23;

oude artikel 22 -> huidige artikel 25; 

oude artikel 23 -> artikel vewijderd;

oude artikel 24 -> huidige artikel 26.

Aanpassing comform de modelverordening van de VNG

Artikel 15 - 

Voorkoming en 

bestrijding ten 

onrechte ontvangen 

maatwerkvoorziening

en en pgb's en 

misbruik of oneigenlijk 

gebruik van de wet

Lid 5 en 6 nieuw ingevoegd Aangepast met het oog op betere handhavingsmogelijkheden bij oneigenlijk gebruik.

lid 2 het abonnementstarief is aangepast comform landelijke standaarden.

lid 3.b: het individueel vervoer is uitgezonderd van het abonnementstarief omdat de 

eigen bijdrage een vast bedrag per maand is, terwijl het gebruik van individueel zeer 

verschillend is per inwoner en niet noodzakelijkerwijs maandelijks. 

lid 3d: de maatwerkvoorzieningen begeleiding individueel intensiteit waakvlam, is 

uitgezonderd van het abonnementstarief omdat de intensiteit waakvlam inhoudt dat 

begeleiding alleen wordt ingeschakeld als dit nodig blijkt en geldt als vangnet. Het is 

daarmee mogelijk dat een cliënt maandenlang geen aanspraak maakt op begeleiding om 

het uiteindelijk twee maanden in het jaar in te zetten of dat een cliënt de begeleiding 

helemaal niet nodig blijkt te hebben.

Ook is gekozen om de maatwerkvoorziening kindverzorging uit te zonderen van het 

abonnementstarief. Dit omdat door het Rijk is besloten dat gehuwden of 

samenwonenden waarbij zorg wordt ontvangen geen eigen bijdrage betalen, terwijl een 

persoon zonder partner wel een eigen bijdrage betaalt. Dit zou in de praktijk dus 

betekenen dat ouders van een kind met de maatwerkvoorziening Kindverzorging geen 

eigen bijdrage betalen, wanneer zij samenwonen, maar een alleenstaande ouder in 

dezelfde situatie, zou wel een eigen bijdrage moeten betalen. 

Als laatste is de maatwerkvoorziening kortdurend verblijf uitgezonder van het 

abonnementstarief, aangezien deze voorziening zeer wisselend wordt ingezet door 

(over) belaste mantelzorgers, soms maar één à twee keer per jaar, waardoor een vaste 

maandelijkse bijdrage niet wenselijk is voor deze groep. 

Lid 4a en 4b: subleden zijn verwijderd, omdat deze niet in lijn waren met de praktijk.

Lid 5: het Regiotaxi-tarief voor pashouders van 65+ is aangepast volgens het voorstel 

van Holland Rijnland. Het tarief van 65- is hoger dan het voorgestelde tarief van Holland 

Rijnland, omdat het college heeft besloten in twee jaar tijd toe te werken naar een gelijk 

tarief voor 65+ en 65-, zoals door de meeste regio's in Nederland wordt gehanteerd. Het 

prijsverschil op basis van leeftijd is niet conform de wet, waarin wordt gekeken naar de 

beperking van inwoners, waarbij leeftijd geen wegingsfactor is en tevens wordt een 

dergelijk onderscheid niet gehanteerd wanneer inwoners met de Regiotaxi reizen als 

algemene voorziening. 

Lid 2: het bedrag in dit lid is aangepast van € 17,50 naar € 19

Lid 3b: individueel vervoer is uitgezonder van het 

abonnementstarief

Lid 3d: de maatwerkvoorzieningen begleiding individueel 

intensiteit waakvlam, de maatwerkvoorziening 

kindverzorging en de maatwerkvoorziening kortdurend 

verblijf zijn uitgezonderd van het abonnementstarief. 

Lid 4a en 4b: zijn verwijderd. 

Lid 5: het zonzonetarief van pashouders van 65 jaar en ouder 

is van 0,78 cent aangepast naar 0,80 cent en voor pashouders 

van onder de 65 jaar is het tarief aangepast van 0, 52cent naar 

0,67 cent

Artikel 13 - Bijdrage in 

de kosten van 

maatwerkvoorziening

en en 

persoonsgebonden 

budgetten



Artikel 17 - 

Onderzoek naar 

kwaliteit en recht- en 

doelmatigheid 

maatwerkvoorziening

en en 

persoonsgebonden 

budgetten

Lid 2 is nieuw ingevoegd: '2. Teneinde uitvoering te geven aan 

de toezichthoudende taak als bedoeld in hoofdstuk 6 van de 

Wet, verwerkt het college persoonsgegevens, waaronder 

mogelijk bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).'

Lid 2 is ingevoegd i.v.m. de ingevoerde algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) en de nieuwe richtlijnen die hierdoor van toepassing zijn.

Artikel 19 - Jaarlijkse 

waardering 

mantelzorgers

Lid 2 nieuw ingevoegd Lid 2 op basis van modelverordening van de VNG

Artikel 20 - 

Maatwerkvoorziening 

in de vorm van een 

tegemoetkoming

Lid 1: 'eigen auto' is verwijderd.

Lid 3: is verwijderd.

Lid 1: De tegemoetkoming voor 'eigen auto' is verwijderd op grond van het 

collegebesluit van 15 oktober, vanwege de autokostenregeling die per 2020 voor 

nieuwe Wmo-klanten en vanaf 2021 voor bestaande klanten met een Wmo-

vervoersvoorziening niet meer mogelijk is.

Lid 3: verwijderd, is vastgelegd in de Wet.

(oude) artikel 20 - 

Medezeggenschap bij 

aanbieders van 

maatschappelijke 

ondersteuning

Artikel verwijderd. Artikel was niet overeenkomstig met de praktijk in de Leidse regio en tevens onmogelijk 

en niet wenselijk om (kleine) aanbieders hiertoe te verbieden. Daarnaast is het geen 

wettelijke verplichting.

Artikel 22 - 

Klachtregeling

Lid 2 nieuw ingevoegd Lid 2 ingevoegd op basis van de modelverordening van de VNG

(oude) artikel 23 - 

Toepassen 

Verordening en stellen 

nadere regels 

Artikel verwijderd. Overbodig artikel. 



Artikel 25 - Intrekking 

oude verordening en 

overgangsrecht en 

artikel 26 - 

Inwerkingtreding en 

citeertitel

jaartallen aangepast van 2019 naar 2020 Noodzakelijk vanwege de ingang van de Verordening per 2020.


