
     WAS / WORDT OVERZICHT 

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe 2022 

 

Tabel 1 inhoudelijke wijzigingen 

Artikel Was Wordt Motivatie 

Artikel 12 (Afwijzingscriteria 

voor een maatwerkvoorziening) 

 Onder vernummering van sub j 

worden toegevoegd: 

j. geen woonvoorziening wordt 

verstrekt als de beperkingen 

voortkomen uit de aard van de 

in de woning gebruikte 

materialen, de slechte staat van 

het onderhoud of de 

omstandigheid dat de woning 

niet voldoet aan de geldende 

wettelijke eisen geldende eisen. 

k. geen woonvoorziening wordt 

verstrekt als de client zijn 

hoofdverblijf niet heeft of niet 

zal hebben in de woning 

waarvoor de voorziening wordt 

gevraagd. 

L geen woonvoorziening wordt 

verstrekt t.b.v. woonruimten die 

niet geschikt zijn voor 

permanente bewoning. 

m. geen woonvoorziening wordt 

verstrekt als de voorziening in 

het geval van nieuwbouw of 

Deze afwijzingsgronden zijn nu 

niet opgenomen in de 

verordening. Deze gronden zien 

we echter ook terug in 

rechterlijke uitspraken en zijn 

landelijk door gemeenten 

opgenomen in hun verordening.  
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renovatie zonder 

noemenswaardige meerkosten 

meegenomen kan worden. 

  n. Geen woonvoorziening wordt 

verstrekt als het om 

voorzieningen in 

gemeenschappelijke ruimten 

gaat, anders dan automatische 

deuropeners, hellingbanen, het 

verbreden van 

gemeenschappelijke 

toegangsdeuren, het 

aanbrengen van drempelhulpen 

of vlonders of het aanbrengen 

van een opstelplaats bij de 

toegangsdeur van de 

gemeenschappelijke ruimte.   

 

Artikel 12 

 

 Invoegen lid 2 luidende als 

volgt: 

Het college verstrekt geen pgb 

voor het collectief 

vraagafhankelijk vervoer 

(Versis) 

Het tarief dat we als gemeente 

aan het collectief 

vraagafhankelijk vervoer 

betalen bestaat niet alleen uit 

een bedrag per gereisde 

kilometer, maar bevat ook een 

opslag voor de overhead kosten 

die maandelijks kunnen 

verschillen. Dit tarief is derhalve 

niet om te rekenen naar een pgb 

tarief.  

 

Aan artikel 15 lid 7 wordt een 

nieuw sub toegevoegd dat 
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betrekking heeft op een pgb op 

basis van een kilometerprijs die 

gelijk staat aan het tarief van de 

Belastingdienst.  

    

Artikel 15 (Regels voor een 

persoonsgebonden budget) 

Nieuw in te voegen lid 7 

 De hoogte van een pgb voor 

vervoer die de gemeente betaalt 

staat gelijk aan het tarief  

kilometervergoeding dat de 

Belastingdienst hanteert voor 

de onbelaste 

kilometervergoeding (2021: € 

0,19 per kilometer), waarbij het 

uitgangspunt het maximale 

aantal kilometers is zoals 

opgenomen in artikel 19 lid 2 

van deze verordening. 

De bepaling over de hoogte van 

het pgb als het om een 

vervoersvoorziening gaat 

ontbreekt. 

Door aansluiting te zoeken bij 

het tarief van de 

Belastingdienst sluiten we aan 

bij een landelijke norm. Dit tarief 

hebben we in de afgelopen 

periode ook als basis gebruikt 

bij een individuele aanvraag.  

 

Huidig artikel 18 Aanvullend 

regiovervoer (Versis) 

In de nieuwe verordening artikel 

19  

1. Een cliënt, 18 jaar of ouder, 

die op grond van 

beperkingen voor het zich 

lokaal verplaatsen per 

vervoermiddel gebruik wil 

maken van aanvullend 

vervoer kan een Wmo-pas 

aanvragen bij het college; 

2. Na onderzoek of er sprake 

is van een lichte 

vervoersbeperking of een 

zware vervoersbeperking 

besluit het college over de 

vervoersondersteuning 

1. Een cliënt, van 18 jaar of 

ouder, die op grond van 

beperkingen voor het zich 

lokaal verplaatsen per 

vervoermiddel gebruik wil 

maken van aanvullend 

vervoer kan een Wmo-pas 

aanvragen bij de gemeente. 

2. Na onderzoek besluit de 

gemeente over de 

vervoersondersteuning 

door middel van een Wmo-

pas waarmee de client op 

jaarbasis maximaal 3000 

kilometer, tegen het 

We hebben de opgave om het 

vervoer binnen het sociaal 

domein toekomstbestendig te 

houden. Op regionaal 

bestuurlijk niveau is de vraag 

gesteld welke sturings-

instrumenten er zijn om de 

kosten van het sociaal 

recreatief Wmo-vervoer (Versis) 

te beïnvloeden. De 

sturingsinstrumenten worden 

ingezet om de continuïteit van 

het vervoer ook naar de 

toekomst toe te kunnen borgen. 

Dit gebeurt door de kosten van 
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door middel van een Wmo-

pas: 

a. In geval van een lichte 

vervoersbeperking (de cliënt 

beschikt zelf nog over 

vervoers-middelen waarmee 

deze gedeeltelijk in de 

vervoers-behoefte kan 

voorzien) ontvangt de cliënt 

een Wmo-pas die recht 

geeft op gereduceerde 

vervoerstarieven tot een 

maximum van 1400 

kilometer per jaar (laag 

jaarbudget); 

b. In geval van een zware 

vervoersbeperking (de cliënt 

beschikt niet zelf nog over 

vervoersmiddelen waarmee 

deze gedeeltelijk in de 

vervoersbehoefte kan 

voorzien) ontvangt de cliënt 

een Wmo-pas die recht 

geeft op gereduceerde 

vervoerstarieven tot een 

maximum van 2800 

kilometer per jaar (hoog 

jaarbudget); 

c. Als aan cliënt in de loop 

van het kalenderjaar 

ondersteuning in de vorm 

van een Wmo-pas wordt 

gereduceerde vervoer-

starief gebruik kan maken 

van het aanvullend 

regiovervoer. 

3. Als aan cliënt in de loop van 

het kalenderjaar onder-

steuning in de vorm van een 

Wmo-pas wordt toegekend 

dan wordt de omvang van 

het jaarbudget (het aantal 

kilometers) evenredig 

bepaald.  

4. Jaarlijks stelt het college de 

tarieven van het aanvullend 

regiovervoer voor cliënten 

met een Wmo-pas vast: 

a. de hoogte van de 

jaarlijkse paskosten; 

b. de hoogte van het 

gereduceerde tarief; 

c. het opstaptarief; 

5. De maximale 

gesubsidieerde reisafstand 

bedraagt 30 kilometer per 

rit. Hierboven is het 

commerciële tarief 

verschuldigd. 

6. Reizigers met een inkomen 

tot 120% van de van 

toepassing zijnde 

bijstandsnorm kunnen voor 

de vergoeding van de 

vervoer terug te brengen, 

zonder grote afbreuk te doen 

aan de kwaliteit en het aanbod 

aan de reiziger. 

Het college heeft op 21 

september 2021 een besluit 

genomen over deze 

maatregelen. De gemeenteraad 

is hier via een raadsinformatie-

nota over geïnformeerd. Om 

deze wijzigingen rechtsgeldig te 

laten zijn is vastlegging in een 

verordening noodzakelijk. 

Wat lid 7 betreft dit 

puntbestemmingen zoals we 

die ook onder het huidige beleid 

kennen. 



Pagina 5 van 37 

5 
20211004 

toegekend dan wordt de 

omvang van het jaarbudget 

evenredig bepaald. 

3. Jaarlijks stelt het college de 

tarieven van het aanvullend 

vervoer voor cliënten met 

een Wmo-pas vast: 

a. De hoogte van het 

gereduceerde tarief; 

b. Het opstaptarief; 

c. De eenmalige paskosten. 

4. De maximale 

gesubsidieerde reisafstand 

bedraagt 25 kilometer per 

rit. Hierboven is het 

commerciële tarief 

verschuldigd. 

5. Het College kan 

bestemmingen aanwijzen, 

gelegen op een afstand van 

meer dan 25 km van het 

huisadres, waarvoor het 

gereduceerde tarief geldt. 

jaarlijkse paskosten een 

beroep doen op het 

minimabeleid van de 

gemeente. 

7. Het college kan 

bestemmingen aanwijzen, 

gelegen op een afstand van 

meer dan 30 kilometer van 

het huisadres, waarvoor het 

gereduceerde tarief geldt.   
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Tabel 2  technische wijzigingen 

 

Artikel Was Wordt Motivatie 

Artikel 1     

1 (begripsbepalingen) 

Verwijderen: 

Sub a 

Sub f 

Sub g 

Sub n 

Sub o 

Sub s 

Sub x  

 

 

 

Aanbieder 

Client 

Dienstverlening 

Maatwerkvoorziening 

Melding 

PGB 

ZIN 

 Deze begripsbepalingen staan 

opgenomen in de Wmo en / of 

de jeugdwet.  

sub h (eigen bijdrage) bijdrage als bedoeld in artikel 

2.1.4, eerste lid, van de Wmo 

2015 

Sub e: bijdrage als bedoeld in 

artikel 2.1.4a Wmo 

Artikel 2.1.4 eerste lid is van 

toepassing op de eigen bijdrage 

voor een algemene 

voorzieningen en die vragen we 

niet. 

sub j (gebruikelijke hulp) hulp die naar algemeen 

aanvaarde opvattingen in 

redelijkheid mag worden 

verwacht van de naasten, 

rekening houdend hun eigen 

mogelijkheden en het 

probleemoplossend 

vermogen. 

Sub h: hulp die naar algemeen 

aanvaarde opvattingen in 

redelijkheid mag worden 

verwacht van inwonende 

ouders, kinderen, echtgenoten 

en andere huisgenoten (Wmo) 

of ouders met gezag t.o.v. hun 

minderjarige kinderen 

(Jeugdwet), rekening houdend 

hun eigen mogelijkheden en het 

probleemoplossend 

vermogen. 

In de Wmo ligt de grondslag 

voor gebruikelijke hulp in artikel 

1.1.1 Wmo 2015. De Jeugdwet 

kent geen definitie van 

gebruikelijke hulp. Op grond van 

artikel 2.3 Jeugdwet hoeft het 

college geen voorziening voor 

jeugdhulp hoeft te verstrekken 

voorzover de eigen 

mogelijkheden en het 

probleemoplossend vermogen 

toereikend zijn. Anders dan op 

basis van de Wmo 2015 het 
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geval is, kan op basis van de 

Jeugdwet, alleen gebruikelijke  

hulp van ouders met gezag 

t.o.v. van hun minder jarige 

kinderen worden verwacht (dit 

volgt uit artikel 1:247 BW). 

 

Met de aanpassing sluiten we 

aan bij de wettelijke bepalingen 

(en mogelijkheden).  

Sub m (lokaal verplaatsen per 

vervoermiddel) 

men kan zich in ieder geval 

binnen een straal van 20 

kilometer rondom de woning 

makkelijk verplaatsen 

Sub l: men kan zich in ieder 

geval binnen een straal van 30 

kilometer rondom de woning 

makkelijk verplaatsen 

Deze aanpassing komt voort uit 

de wijziging op het oude artikel 

18 Aanvullend regiovervoer 

(Versis).  

Sub n (maatwerkvoorziening) maatwerkvoorziening: op de 

behoeften, persoonskenmerken 

en mogelijkheden van een 

persoon 

afgestemd geheel van diensten, 

hulpmiddelen, 

woningaanpassingen en andere 

maatregelen, 

specifiek en op maat erop 

gericht een individu te onder-

steunen bij zijn zelfredzaam-

heid of participatie of hem 

beschermd wonen of opvang te 

bieden. In deze verordening 

spreken we ook van 

maatwerkvoorziening als het 

gaat om een individuele 

voorziening zoals benoemd in 

Sub m: maatwerkvoorziening: 

een voorziening als bedoeld in 

artikel 1.1.1. van de Wmo of een 

individuele voorziening als 

benoemd in de Jeugdwet. 

 



Pagina 8 van 37 

8 
20211004 

de Jeugdwet (artikel 2.9 sub a): 

een op de jeugdige of zijn 

ouders toegesneden niet vrij 

toegankelijke voorziening. 

sub v (tarief of kostprijs) het bedrag dat de gemeente 

aan een aanbieder moet betalen 

voor de verstrekking van een 

voorziening in natura. 

Sub r: het bedrag dat de 

gemeente aan een aanbieder 

moet betalen voor de 

verstrekking van een 

voorziening in natura. De 

kostprijs van een 

maatwerkvoorziening in natura 

(Wmo) is gelijk aan het tarief. 

De kostprijsgrens speelt geen 

rol bij toepassing van de 

Jeugdwet. De Jeugdwet kent 

alleen tarieven.  

Ingevoegd sub f: formele 

ondersteuning 

 Ondersteuning en zorg, 

uitgevoerd door een 

gekwalificeerd persoon die 

beroepsmatig of bedrijfsmatig 

werkzaam is in deze 

ondersteuning en zorg, wat 

blijkt uit de inschrijving van de 

Kamer van Koophandel (KvK) 

van hemzelf of de organisatie 

waarvoor hij werkzaam is. 

De toevoeging van dit begrip is 

een noodzakelijke actualisatie 

n.a.v. een uitspraak Rechtbank 

Oost-Brabant 

(ECLI:NL:RBOBR:2021:403). 

Ingevoegd sub j: Informele 

ondersteuning 

 Ondersteuning en zorg die 

volgens de definitie van formele 

ondersteuning niet aan de 

voorwaarden van formele 

ondersteuning voldoet.  

Zie de toelichting hierboven.  

    

Artikel 2 (Vormen van 

maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp) 

 Het aanbod genoemd in lid 2 

sub a en b, is niet uitputtend en 

is aan verandering onderhevig. 

Verschuivingen van 

Dit lid toegevoegd om duidelijk 

te maken dat het 

voorzieningenaanbod aan 

ontwikkeling onderhevig is. 
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Toevoegen lid 4, waarmee het 

huidige lid 4, lid 5 wordt.  

maatwerkvoorzieningen naar 

algemene of voorliggende 

voorzieningen is mogelijk.  

Artikel 3 (Melding 

ondersteuningsvraag) 

Toevoegen lid 6  

 Als een jeugdhulpverzoek 

voldoet aan de eisen van artikel 

4:1 en 4:2 Awb is er sprake van 

een jeugdhulpaanvraag. Deze 

aanvraag wordt dan 

afgewikkeld op basis van artikel 

8 van deze Verordening. 

Dit behoeft geen nadere 

toelichting. 

    

6 (Gesprek) 

lid 1 

Het college organiseert binnen 

zes weken na de melding een 

gesprek als onderdeel van het 

onderzoek. 

Het college organiseert binnen 

de onderzoekstermijn van zes 

weken na de melding een 

gesprek als onderdeel van het 

onderzoek. 

Binnen ons werkproces is geen 

specifieke termijn  opgenomen 

waarbinnen het gesprek plaats 

moet vinden. Wettelijk moet dit 

binnen de onderzoekstermijn 

het gesprek plaatsvinden.  

lid 2 Het college onderzoekt in een 

gesprek tussen deskundigen en 

de degene door of namens wie 

de melding is gedaan, dan wel 

diens vertegenwoordiger en 

waar mogelijk met de 

mantelzorger(s) en 

desgewenst familie, zo spoedig 

mogelijk en voor zover nodig: 

Het college onderzoekt in een 

gesprek tussen deskundigen en 

de degene door of namens wie 

de melding is gedaan, dan wel 

diens vertegenwoordiger en 

waar mogelijk met de 

mantelzorger(s) (Wmo) en 

desgewenst het sociale 

netwerk, zo spoedig mogelijk en 

voor zover nodig: 

Het begrip mantelzorg komt 

alleen in de Wmo terug.  

Artikel 3 ziet o.a. op de 

beoordeling van de eigen 

kracht. Daar speelt niet alleen 

de familie een rol in, maar de 

mogelijke rol van het totale 

sociale netwerk wordt in  beeld 

gebracht. Om deze reden is 

familie gewijzigd in ‘het sociale 

netwerk’.  

lid 2 sub c de mogelijkheden om zijn 

zelfredzaamheid of zijn 

participatie te handhaven of te 

verbeteren of te voorzien in zijn 

De mogelijkheden om aan de 

ondersteuningsvraag tegemoet 

te komen: 

Deze bepaling was in lijn met de 

Wmo, maar sloot niet aan bij de 

resultaatgebieden van de 

Jeugdwet.  
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behoefte aan beschermd 

wonen of opvang: 

- de mogelijkheden om aan de 

ondersteuningsvraag tegemoet 

te komen of 

- met ondersteuning van de 

naaste omgeving (mantelzorg 

of andere personen uit het 

sociale netwerk) of 

- met gebruikelijke hulp of 

- met een algemene voorziening 

of 

- door het verrichten van 

maatschappelijk nuttige 

activiteiten; 

- met ondersteuning van de 

naaste omgeving (mantelzorg 

(Wmo) of met hulp uit het 

sociale netwerk) of  

- met gebruikelijke hulp of 

- met een algemene voorziening 

of 

- door het verrichten van 

maatschappelijk nuttige 

activiteiten; 

lid 2 sub d de behoefte aan maatregelen 

ter ondersteuning van de 

mantelzorger van de cliënt 

de behoefte aan maatregelen 

ter ondersteuning van de 

mantelzorger (Wmo) van de 

cliënt 

Alleen binnen de Wmo kennen 

we het begrip mantelzorger. 

Lid 2 sub e 

 

de mogelijkheden om door 

middel van samenwerking met 

zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders als 

bedoeld in de 

Zorgverzekeringswet en partijen 

op het gebied van publieke 

gezondheid, jeugdhulp, 

onderwijs, welzijn, wonen, werk 

en inkomen, te komen tot een 

zo goed mogelijk afgestemde 

de mogelijkheden om door 

middel van samenwerking met 

zorgverzekeraars en zorgaan-

bieders (Zorgverzekeringswet), 

partijen op het gebied van 

publieke gezondheid, jeugdhulp, 

maatschappelijke 

ondersteuning, onderwijs, 

welzijn, wonen en/of werk & 

inkomen, te komen tot een zo 

goed mogelijk afgestemde 

dienstverlening met het oog op: 

Sub e was alleen geschreven 

vanuit Wmo-perspectief, sub g 

alleen vanuit Jeugdwet-

perspectief. Op basis van het 

advies van Schulinck zijn deze 

twee onderdelen 

samengevoegd in lid 2 sub e.  
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dienstverlening met het oog op 

de behoefte aan verbetering van 

zijn zelfredzaamheid of zijn 

participatie of aan beschermd 

wonen of opvang. 

- de behoefte aan verbetering 

van zelfredzaamheid of 

participatie, Beschermd 

wonen of opvang (Wmo); 

- dan wel gezond en veilig op 

te groeien, te groeien naar 

zelfstandigheid en/of 

voldoende zelfredzaam te 

zijn en maatschappelijk te 

participeren (Jeugdwet); 

Lid 2 sub g 

 

de wijze waarop een mogelijk 

toe te kennen 

maatwerkvoorziening wordt 

afgestemd met andere 

voorzieningen op het gebied 

van zorg, onderwijs, 

maatschappelijke 

ondersteuning, of werk en 

inkomen; 

Komt te vervallen Is samengevoegd met lid 2 sub 

e. 

lid 2 sub i 

(wordt met het vervallen van 

sub g, sub h) 

welke bijdragen in de kosten de 

cliënt met toepassing van het 

bepaalde bij of krachtens artikel 

2.1.4 van de Wmo, en 

wordt sub h: welke bijdragen in 

de kosten de cliënt met 

toepassing van het bepaalde bij 

of krachtens artikel 2.1.4 en 

2.1.4 a van de Wmo 

verschuldigd is, en 

 

Lid 2 sub j wordt met het 

vervallen van sub g, sub i) 

   

 Lid 2 staat dubbel in dit artikel Met de verwijdering van het 

tweede lid 2 wordt de rest 

vernummerd. 
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7 (ondersteuningsplan) 

lid 2 

Als de cliënt als uitkomst van 

het onderzoek van mening is 

dat voor passende 

ondersteuning een maatwerk-

voorziening niet nodig is, dan 

wordt dat opgenomen in het 

ondersteuningsplan. Een 

aanvraag zoals bedoeld in 

artikel 8 is dan niet nodig. 

Als de cliënt als uitkomst van 

het onderzoek van mening is 

dat voor passende 

ondersteuning een maatwerk-

voorziening niet nodig is, dan 

wordt dat opgenomen in het 

ondersteuningsplan.  

 

De laatste zin is verwijderd. 

Deze zin voegt inhoudelijk niets 

toe omdat artikel 8 van deze 

verordening zich richt op de 

aanvraag.  

Lid 3 Als de cliënt als uitkomst van 

het onderzoek van mening is 

dat voor passende 

ondersteuning een 

maatwerkvoorziening nodig is, 

dan is een aanvraag zoals 

bedoeld in artikel 8 nodig. Het 

ondersteuningsplan wordt dan 

betrokken bij de besluitvorming 

over de aanvraag. 

Cliënt kan zes weken na het 

doen van een Wmo-melding of 

nadat het Wmo-onderzoek is 

afgerond een aanvraag voor een 

maatwerkvoorziening indienen, 

zoals bedoeld in artikel 8 van 

deze verordening. Een jeugdige 

en/of ouder(s) kunnen ten alle 

tijden een jeugdhulpaanvraag, 

zoals bedoeld in artikel 8 van 

deze verordening indienen van 

deze Verordening. Het 

ondersteuningsplan wordt 

betrokken bij de besluitvorming 

over de aanvraag. 

Een Wmo-aanvraag kan zes 

weken na de melding 

plaatsvinden, ook als het Wmo-

onderzoek na melding op dat 

moment nog niet is afgerond. 

Een jeugdhulpaanvraag kan ten 

alle tijden worden gedaan. Om 

deze reden is de tekst 

aangepast.   

Lid 4 

 

Het college verstrekt het 

ondersteuningsplan na 

afronding van het onderzoek, 

tenzij de cliënt heeft 

meegedeeld dit niet te wensen. 

Het college verstrekt het 

ondersteuningsplan na 

afronding van het onderzoek. 

Het advies van Schulinck 

luidende: de tekst “tenzij … te 

wensen” te schrappen. Artikel 

2.3.2. lid 8 Wmo verplicht de 

gemeente namelijk om naar 

aanleiding van een Wmo-

melding de cliënt schriftelijk 



Pagina 13 van 37 

13 
20211004 

over de uitkomst van het 

onderzoek te berichten.  

Het ondersteuningsplan maakt 

onderdeel uit van onze 

beschikking. Vandaar de 

aanpassing van lid 4. 

Lid 5 Als de cliënt opmerkingen of 

aanvullingen heeft ten aanzien 

van het ondersteuningsplan of 

het niet eens is met de inhoud, 

en die binnen een redelijke 

termijn kenbaar maakt aan het 

college, dan voegt het 

college die opmerkingen of 

aanvullingen aan het 

ondersteuningsplan toe 

Tekst blijft gelijk.  De opmerkingen / aanvullingen 

worden aan het 

ondersteuningsplan 

toegevoegd. Dit betekent niet 

per definitie dat deze van 

invloed zijn op het besluit.  

    

8 (Aanvraag) 

Lid 1 

Een cliënt vanaf 18 jaar kan een 

aanvraag om een 

maatwerkvoorziening voor 

maatschappelijke 

ondersteuning schriftelijk of 

elektronisch indienen bij het 

college nadat het onderzoek is 

uitgevoerd, tenzij 

het onderzoek niet is uitgevoerd 

binnen zes weken na de 

ontvangst van de melding. 

 

Een cliënt vanaf 18 jaar kan pas 

een aanvraag voor een Wmo-

maatwerkvoorziening doen 

nadat het Wmo-onderzoek na 

melding (artikel 3 van deze 

Verordening) is uitgevoerd. Zijn 

er zes weken na de melding 

verstreken en is het onderzoek 

nog niet afgerond, dan kan de 

cliënt ook na het verstrijken van 

die zes weken een aanvraag 

doen. De aanvraag wordt 

schriftelijk of elektronisch 

ingediend.   

Samenvoeging van lid 1 en lid 2.  
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Een jeugdhulpaanvraag kan ten 

alle tijden worden gedaan. Een 

voorgaande melding (en een 

daarop gebaseerd onderzoek) 

zijn niet verplicht. 

Lid 2 Jeugdigen en ouders kunnen 

ongeacht de uitvoering van een 

onderzoek een aanvraag om 

een 

maatwerkvoorziening indienen 

bij het college 

Komt te vervallen met de 

aanpassing van lid 1.  

 

Lid 3 (wordt lid 2, o.g.v. het  

vervallen van het huidige lid 2) 

Het college kan als aanvraag 

aanmerken: 

a. een door de cliënt of 

belanghebbende ingevuld en 

ondertekend aanvraagformulier; 

of 

b. een door cliënt of 

belanghebbende ondertekend 

ondersteuningsplan waarop de 

cliënt heeft aangegeven een 

aanvraag voor een 

maatwerkvoorziening in te 

dienen; of’ 

c. in het geval van een jeugdige 

voor een aanvraag van 

jeugdhulp, ook ieder andere 

schriftelijke aanvraag 

 

Een aanvraag kan op de 

volgende manieren schriftelijk 

of elektronisch worden gedaan: 

a. een door de cliënt of 

belanghebbende ingevuld en 

ondertekend Wmo-

aanvraagformulier; of; 

b. een door cliënt of; 

belanghebbende ondertekend 

Wmo-ondersteuningsplan 

waarop de cliënt heeft 

aangegeven een aanvraag voor 

een maatwerkvoorziening in te 

dienen; of 

c. in het geval van een jeugdige 

voor een aanvraag van 

jeugdhulp door middel van een 

ingevuld en ondertekend 

aanvraagformulier.  

Het schriftelijkheidsvereiste 

opgenomen in artikel 8 is in lijn 

met de Awb. Wat we niet 

kunnen bepalen is wanneer er 

sprake is van een aanvraag. Dat 

volgt namelijk uit de Awb. Een 

niet schriftelijk gedane 

aanvraag betreft nog steeds 

een aanvraag. Het is alleen 

geen volledige aanvraag. Op 

grond van artikel 4:5 lid 1 Awb 

moet de aanvraag worden 

aangevuld. In het verlengde van 

onze werkwijze betekent dat in 

ieder geval dat de aanvraag 

schriftelijk wordt gedaan.  
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Lid 3 De cliënt die een aanvraag doet 

voor een maatwerkvoorziening, 

verstrekt het college indien dit 

bij het onderzoek niet heeft 

plaatsgevonden, desgevraagd 

terstond ter inzage een 

document als bedoeld in artikel 

1 van de Wet op de 

identificatieplicht 

Tekst was opgenomen, maar lid 

nummer ontbrak. 

 

    

9 (Toegang jeugdhulp via 

huisarts, medisch specialist of 

jeugdarts) 

Lid 1 

Het college draagt zorg voor de 

inzet van jeugdhulp na een 

verwijzing door de huisarts, 

medisch specialist en jeugdarts 

naar een jeugdhulpaanbieder, 

als en voor zover genoemde 

jeugdhulpaanbieder 

van oordeel is dat inzet van 

jeugdhulp nodig is. 

Het college draagt zorg voor de 

inzet van jeugdhulp na een 

verwijzing door de huisarts, 

medisch specialist en jeugdarts 

naar een jeugdhulpaanbieder, 

en voor zover genoemde 

jeugdhulpaanbieder van oordeel 

is dat inzet van jeugdhulp nodig 

is. 

Het woord ‘als’ is verwijderd. 

Het is niet de jeugdhulp-

aanbieder maar de medisch 

verwijzer die de noodzaak tot 

jeugdhulp vaststelt. In de 

praktijk zal de jeugdhulp-

aanbieder op basis van 

zijn/haar professionele 

autonomie de in te zetten 

jeugdhulp vervolgens nader 

concretiseren voor wat betreft 

de behandelvorm, de omvang 

en de duur. Hierbij moet deze 

zich houden aan afspraken die 

hij/zij daarover met de 

gemeente heeft gemaakt in het 

kader van zijn contract- of 

subsidierelatie en met de regels 

van deze Verordening.  

Lid 2 Als de jeugdige of zijn ouders 

hierom verzoeken, legt het 

- Als de jeugdige of zijn 

ouders hierom verzoeken, 

legt het college de te 

Na de verwijzing is er formeel 

een beschikking van de 

gemeente nodig. De jeugdarts, 
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college de te verlenen 

individuele voorziening, 

dan wel het afwijzen daarvan, 

vast in een beschikking als 

bedoeld in artikel 14. 

verlenen individuele 

voorziening, dan wel het 

afwijzen daarvan, vast in 

een beschikking als 

bedoeld in artikel 14. 

- Als het college na 

verwijzing jeugdhulp door 

huisarts, medisch specialist 

of jeugdarts de 

ondersteuning in de vorm 

van een pgb toekent legt 

het college dit vast in een 

beschikking als bedoeld in 

artikel 14 van deze 

Verordening.. 

huisarts en medisch specialist 

kunnen namelijk geen 

individuele jeugdhulp-

voorziening treffen.  

Toegevoegd: “als het college na 

verwijzing jeugdhulp in de vorm 

van een pgb toekent” De arts 

kan namelijk niet bepalen dat 

een pgb wordt toegekend. Het 

is aan de gemeente om te 

toetsen of aan de pgb 

voorwaarden wordt voldaan.  

    

10 (Toegang jeugdhulp via 

gecertificeerde instelling). 

 

Het college zorgt voor inzet van 

de jeugdhulp die de rechter of 

de gecertificeerde instelling 

nodig acht bij de uitvoering van 

een kinderbeschermings-

maatregel, die de rechter, het 

openbaar ministerie, de 

selectiefunctionaris, de 

inrichtingenarts of de directeur 

van de justitiële Inrichting nodig 

achten bij de uitvoering van een 

strafrechtelijke beslissing, of 

die de gecertificeerde instelling 

nodig acht bij de uitvoering van 

jeugdreclassering. 

Het college zorgt voor inzet van 

de jeugdhulp die de  

gecertificeerde instelling nodig 

acht bij de uitvoering van een 

kinderbeschermingsmaatregel, 

die de rechter, het openbaar 

ministerie, de selectie-

functionaris, de inrichtingenarts 

of de directeur van de justitiële 

Inrichting nodig achten bij de 

uitvoering van een  

strafrechtelijke beslissing, of 

die de gecertificeerde instelling 

nodig acht bij de uitvoering van 

jeugdreclassering. 

Advies om dit artikel te laten 

vervallen is niet overgenomen. 

Reden: op deze manier is deze 

toegang te onderscheiden t.o.v. 

de toegang opgenomen in 

artikel 9 van deze Verordening.  

De laatste zin is toegevoegd 

omdat de gemeente geen rol 

speelt bij de doorverwijzing via 

gecertificeerde instellingen. 

Deze hebben een zelfstandige 

bevoegdheid om ondersteuning,  

op grond van de Jeugdwet in te 

zetten. De gemeente geeft geen 

beschikking af.  
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Hiervoor verstrekt het college 

geen beschikking als bedoeld in 

artikel 14. 

    

11 (Criteria voor een 

maatwerkvoorziening) 

Lid 1 

Het college neemt het 

ondersteuningsplan als 

uitgangspunt voor de 

beoordeling van een aanvraag 

voor een maatwerkvoorziening. 

Het college neemt het 

ondersteuningsplan als 

uitgangspunt voor de 

beoordeling van een aanvraag 

voor een maatwerkvoorziening. 

 

Gaat het om een aanvraag tot 

jeugdhulp dan zal een 

ondersteuningsplan als 

uitgangspunt, voor zover dat is 

opgesteld, voor het 

jeugdhulponderzoek worden 

genomen. 

Tekst aangepast omdat 

jeugdhulpaanvragen ook zonder 

het volgen van de meldings-

procedure kunnen worden 

gedaan. Bij jeugdhulpaanvragen 

is derhalve niet altijd een 

ondersteuningsplan . 

 

Lid 2 onder a Een cliënt komt in aanmerking 

voor een maatwerkvoorziening: 

ter compensatie van de 

beperkingen in de zelfredzaam-

heid of participatie die de cliënt 

ondervindt, voor zover de cliënt 

deze beperkingen naar het 

oordeel van het college niet kan 

verminderen of wegnemen 

1. op eigen kracht; 

2. met gebruikelijke hulp; 

3. met mantelzorg; 

4. met hulp van andere 

personen uit zijn sociale 

netwerk; 

Een cliënt komt in aanmerking 

voor een maatwerkvoorziening: 

ter compensatie van de 

beperkingen in de zelfredzaam-

heid of participatie die de cliënt 

ondervindt, voor zover de cliënt 

deze beperkingen naar het 

oordeel van het college niet kan 

verminderen of wegnemen 

1. op eigen kracht; 

2. met gebruikelijke hulp; 

3. met mantelzorg Wmo; 

4. met hulp van andere 

personen uit zijn sociale 

netwerk; 

De Jeugdwet het begrip 

mantelzorger niet. Springt het 

sociale netwerk bij, dan is er 

sprake van eigen kracht. Van 

ouders mag t.o.v. hun 

minderjarige kinderen zowel 

gebruikelijke als boven 

gebruikelijke hulp worden 

verwacht. Om deze reden is 

“Wmo” achter “mantelzorg” 

toegevoegd.  

 

De Jeugdwet kent het begrip 

“algemeen gebruikelijke 

voorzieningen” niet. Op basis 
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5. met gebruikmaking van 

algemeen gebruikelijke 

voorzieningen; of 

6. met gebruikmaking van 

algemene voorzieningen. 

 

De maatwerkvoorziening levert, 

rekening houdend met de 

uitkomsten van het in artikel 6 

bedoelde onderzoek, een 

passende bijdrage aan het 

realiseren van een situatie 

waarin de cliënt in staat 

wordt gesteld tot zelfred-

zaamheid of participatie en zo 

lang mogelijk in de eigen 

leefomgeving kan blijven; 

5. met gebruikmaking van 

algemeen gebruikelijke Wmo 

voorzieningen; of 

6. met gebruikmaking van 

algemene voorzieningen. 

 

De Wmo maatwerkvoorziening 

levert, rekening houdend met de 

uitkomsten van het in artikel 6 

bedoelde onderzoek, een 

passende bijdrage aan het 

realiseren van een situatie 

waarin de cliënt in staat 

wordt gesteld tot zelfred-

zaamheid of participatie en zo 

lang mogelijk in de eigen 

leefomgeving kan blijven; 

van de huidige criteria, zoals 

deze zijn ontwikkeld in de 

rechtspraak, past een dergelijke 

uitsluitingsgrond niet binnen het 

systeem van de Jeugdwet. Is 

jeugdhulp noodzakelijk dan zal 

het ook moeten worden ingezet 

“als het financieel kan worden 

gedragen door iemand met een 

inkomen op minimumniveau.” 

Voor de criteria om te kunnen 

beoordelen of er sprake is van 

een algemeen gebruikelijke 

voorziening, zie ook CRvB 20-

11-2019, 

ECLI:NL:CRVB:2019:3535. 

Achter “algemeen gebruikelijk”  

Wmo toegevoegd.  

Lid 2 onder b ter compensatie van de 

problemen bij het zich 

handhaven in de samenleving 

van de cliënt met 

psychische of psychosociale 

problemen en de cliënt die de 

thuissituatie heeft verlaten, al 

dan niet in 

verband met risico’s voor zijn 

veiligheid als gevolg van 

huiselijk geweld, voor zover de 

cliënt deze 

Een client komt in aanmerking 

voor een Wmo-

maatwerkvoorziening voor 

beschermd wonen of 

maatschappelijke opvang ter 

compensatie van de problemen 

bij het zich handhaven in de 

samenleving van de cliënt van 

18 jaar en ouder met 

psychische of psychosociale 

problemen en de cliënt die de 

thuissituatie heeft verlaten, al 

dan niet in 

Door gebruik van de term 

“cliënt” is lid 2 sub b nu ook van 

toepassing op jeugdigen. Dit is 

niet de bedoeling. Om deze 

reden is toegevoegd dat het een 

Wmo voorziening is die 

beschikbaar is voor cliënten van 

18 jaar en ouder.   
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problemen naar het oordeel van 

het college niet kan 

verminderen of wegnemen 

1. op eigen kracht; 

2. met gebruikelijke hulp; 

3. met mantelzorg; 

4. met hulp van andere 

personen uit zijn sociale 

netwerk; 

5. met gebruikmaking van 

algemeen gebruikelijke 

voorzieningen; of 

6. met gebruikmaking van 

algemene voorzieningen. 

 

De maatwerkvoorziening levert, 

rekening houdend met de 

uitkomsten van het in artikelen 

5 en 6 bedoelde onderzoek, een 

passende bijdrage aan het 

voorzien in de behoefte van de 

cliënt aan beschermd wonen of 

opvang en aan het realiseren 

van een situatie waarin de cliënt 

in staat wordt gesteld zo zich 

snel mogelijk weer op eigen 

kracht te handhaven in de 

samenleving. Voor de 

beoordeling of al dan niet 

aanspraak bestaat op een 

maatwerkvoorziening voor 

beschermd wonen en opvang, 

verband met risico’s voor zijn 

veiligheid als gevolg van 

huiselijk geweld, voor zover de 

cliënt deze 

problemen naar het oordeel van 

het college niet kan 

verminderen of wegnemen 

1. op eigen kracht; 

2. met gebruikelijke hulp; 

3. met mantelzorg; 

4. met hulp van andere 

personen uit zijn sociale 

netwerk; 

5. met gebruikmaking van 

algemeen gebruikelijke 

voorzieningen; of 

6. met gebruikmaking van 

algemene voorzieningen. 

 

De maatwerkvoorziening levert, 

rekening houdend met de 

uitkomsten van het in artikelen 

5 en 6 bedoelde onderzoek, een 

passende bijdrage aan het 

voorzien in de behoefte van de 

cliënt aan beschermd wonen of 

opvang en aan het realiseren 

van een situatie waarin de cliënt 

in staat wordt gesteld zo zich 

snel mogelijk weer op eigen 

kracht te handhaven in de 

samenleving. Voor de 
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gelden de criteria zoals 

opgenomen in de verordening 

van de gemeente Nijmegen en 

de hierop gebaseerde nadere 

regels en/of beleidsregels van 

de gemeente Nijmegen. Deze 

bepalingen zijn van toepassing 

op de uitvoering van beschermd 

wonen en maatschappelijke 

opvang in de gemeente West 

Betuwe. 

beoordeling of al dan niet 

aanspraak bestaat op een 

maatwerkvoorziening voor 

beschermd wonen en opvang, 

gelden de criteria zoals 

opgenomen in de verordening 

Wmo en jeugdhulp van de 

gemeente Nijmegen en 

de hierop gebaseerde nadere 

regels en/of beleidsregels van 

de gemeente Nijmegen. Deze 

bepalingen zijn van toepassing 

op de uitvoering van beschermd 

wonen en maatschappelijke 

opvang in de gemeente West 

Betuwe. 

    

12 (Afwijzingscriteria voor een 

maatwerkvoorziening) 

Lid 1 onderdeel d 

Geen Wmo-

maatwerkvoorziening, gericht 

op zelfredzaamheid en 

participatie zoals bedoeld in 

artikel 1.1.1 Wmo 2015 aan 

cliënten die geen ingezetene 

zijn van de gemeente West 

Betuwe. 

wordt lid 1 onderdeel e: Cliënt is 

geen ingezetene van de 

gemeente West Betuwe, 

voorzover het gaat om een Wmo 

maatwerkvoorziening, die is 

gericht op het ondervangen van 

een beperking op het gebeid 

van de zelfredzaamheid of 

participatie (artikel 1.1.1 Wmo 

2015). 

Tekst liep niet. 

Lid 1 onderdeel e Geen maatwerkvoorziening als 

de cliënt voor het verkrijgen van 

passende ondersteuning 

gebruikt kan 

wordt lid 1 onderdeel f: als de 

cliënt voor het verkrijgen van 

passende ondersteuning 

aanspraak kan maken op een 

door of ten behoeve van 

In het kader van eigen kracht is 

het inzetten van een afgesloten 

verzekering toegestaan. De 

verzekering moet dan wel 

daadwerkelijk zijn afgesloten. 



Pagina 21 van 37 

21 
20211004 

maken van een aanvullende 

verzekering. 

hem/haar afgesloten 

aanvullende verzekering.  

 

We kunnen cliënten niet 

dwingen zich aanvullend te 

verzekeren.  

Lid 1 onderdeel f Geen maatwerkvoorziening als 

de cliënt vóór ze zich melden 

reeds een maatwerkvoorziening 

hebben aangeschaft / 

gerealiseerd en niet meer is 

vast te stellen of de ingekochte 

voorziening noodzakelijk was; 

wordt lid 1 sub h: als de cliënt 

de gevraagde voorziening voor 

de melding heeft gerealiseerd 

of geaccepteerd, tenzij er 

sprake is van een acute 

noodsituatie waardoor het voor 

de cliënt dringend noodzakelijk 

was de voorziening te treffen. 

De huidige tekst in de 

verordening is niet geheel 

correct. 

Invoegen nieuw lid 1 onderdeel j   Indien de jeugdhulpaanvraag 

betrekking heeft op kosten voor 

jeugdhulp die de jeugdige of 

ouder voorafgaand aan de 

aanvraag heeft gemaakt, 

verstrekt het college hiervoor 

geen voorziening tenzij: 

a. op het moment van de 

aanvraag nog steeds sprake is 

van opgroei- of 

opvoedingsproblemen, 

psychische problemen of 

stoornissen waarvoor de hulp is 

ingezet, en; 

b. voor zover het college de 

noodzaak en passendheid van 

de voorziening en de gemaakte 

kosten achteraf nog kan 

beoordelen. 

Dit onderdeel heeft betrekking 

op de jeugdhulp situaties. 

Lid 1 onderdeel g  Geen Wmo-

maatwerkvoorziening als deze 

wordt lid 1 onderdeel i: geen 

Wmo-maatwerkvoorziening als 
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niet langdurig noodzakelijk is 

(met een uitzondering voor hulp 

bij het huishouden). 

deze niet langdurig noodzakelijk 

is (met een uitzondering voor 

huishoudelijke ondersteuning,  

begeleiding en aanvullend 

regiovervoer daar waar sprake 

is van respijtzorg). 

Huidige lid 1 onderdeel j  Onverminderd artikel 2.3.6, 

tweede en vijfde lid, van de 

Jeugdwet verstrekt het college 

geen pgb voor 

zover de aanvraag betrekking 

heeft op kosten die de 

belanghebbende voorafgaand 

aan de indiening van 

de aanvraag heeft gemaakt en 

niet meer is na te gaan of de 

ingekochte voorziening 

noodzakelijk was. 

Komt te vervallen Na het invoeren van het nieuwe 

onderdeel j (zie hierboven) , kan 

dit onderdeel worden 

verwijderd. Dit artikel gaat over 

maatwerkvoorzieningen (en 

omvat dus ZIN en pgb). Een 

afwijsgrond voor specifiek een 

pgb lijkt niet op zijn plek. Nieuw 

onderdeel g ziet op de situatie 

dat kosten voor jeugdhulp zijn 

gemaakt voordat er een 

aanvraag (ook voor de situatie 

dat iemand graag jeugdhulp in 

de vorm van een pgb zou 

krijgen) is ingediend. 

    

14 (Inhoud beschikking) 

Lid 1 

 In te voegen sub g luidende als 

volgt: bij een Wmo-

maatwerkvoorziening: er is een 

bijdrage in de kosten 

verschuldigd en de daarbij door 

het college gehanteerde 

uitgangspunten, zoals de 

kostprijs van de voorziening.  

Er staat nog niets in dit artikel 

opgenomen over het 

verschuldigd zijn van een eigen 

bijdrage bij Wmo-

maatwerkvoorzieningen.  

In de beschikkingen aan 

cliënten wordt dit wel 

aangegeven.  
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Lid 1 sub b Er is twee keer een sub b 

opgenomen 

De tweede sub b wordt 

gewijzigd in sub c en luidt als 

volgt: 

wat het beoogde resultaat 

daarvan is en welke activiteiten, 

met welke tijdsduur 

(uren/minuten) en met welke 

frequentie nodig zijn om deze 

resultaten te bereiken. Dit 

voorzover dit niet is opgenomen 

in het ondersteuningsplan dat 

onderdeel uitmaakt van de 

beschikking. 

In de huidige omschrijving is 

niets opgenomen over de 

omvang van de ondersteuning 

die nodig is om de gewenste 

resultaten te bereiken (welke 

activiteiten daarvoor 

noodzakelijk zijn, hoeveel tijd 

(uren/minuten) daarvoor nodig 

zijn en met welke frequentie 

deze activiteiten moeten 

worden verricht. 

  

Lid 1 sub f  Wordt lid 1 sub h  

    

15 (Regels voor een 

persoonsgebonden budget, 

pgb) 

Lid 2 onderdeel b 

welke ondersteuning hij zou 

willen inkopen met het budget 

welke ondersteuning hij zou 

willen inkopen met het budget 

en bij welke uitvoerder 

 

Lid 2 invoegen onderdeel f  Hoe de cliënt zelf of met 

iemand uit het sociale netwerk 

dan wel informele 

ondersteuning of zijn 

vertegenwoordiger de aan de 

pgb verbonden taken op 

verantwoorde wijze gaat 

uitvoeren. 

Hierdoor wordt cliënt er zich 

van bewust dat het pgb 

voorwaarden heeft.   

Lid 2 invoegen onderdeel g  Ten aanzien van een jeugdhulp 

pgb dat de op basis van het pgb 

te verlenen jeugdhulp een 

passende oplossing biedt voor 

de door het college 
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vastgestelde hulpvraag van de 

jeugdige en/of diens ouders. 

Lid 3 onderdeel c bedraagt niet meer dan de 

totale kostprijs van in de 

betreffende situatie goedkoopst 

adequate in de 

gemeente beschikbare 

maatwerkvoorziening in natura; 

bedraagt niet meer dan de 

totale kostprijs van in de 

betreffende situatie goedkoopst 

adequate in de 

gemeente beschikbare 

maatwerkvoorziening in natura 

mits toereikend 

 

Lid 3 onderdeel d voor dienstverlening is 

opgebouwd uit verschillende 

kostencomponenten, zoals 

salaris (minimaal 

wettelijk minimumloon), 

vervanging tijdens vakantie, 

verzekeringen en reiskosten; 

voor dienstverlening is 

opgebouwd uit verschillende 

kostencomponenten, zoals 

salaris (minimaal 

wettelijk minimumloon  + 

vakantiegeld), vervanging 

tijdens vakantie, verzekeringen 

en reiskosten; 

 

Lid 3 onderdeel g onder 1 Personen die formele hulp en 

ondersteuning bieden: 

Personen die formele hulp en 

ondersteuning bieden, m.u.v. 

bloed- of aanverwanten in de 

1ste of 2de graad van de client: 

Bloed- of aanverwanten in de 

1ste of 2de graad van de cliënt 

vallen onder informele hulp. 

    

Lid 3 onderdeel g  personen uit het sociaal 

netwerk die niet voldoen aan de 

criteria als genoemd artikel 15, 

lid 3, sub g onder 1 ontvangen 

Wordt lid 3 onderdeel g onder 4: 

Personen, al dan niet uit het 

sociaal netwerk, die niet 

voldoen aan de  criteria zoals 

genoemd in sub g onderdeel 1, 

dan wel personen die voldoen 

aan de criteria zoals genoemd 

in sub g onderdeel 1, maar 

bloed- of aanverwanten in de 

Uitspraak Rechtbank Oost-

Brabant 

(ECLI:NL:RBOBR:2021:403). 

Bepalend of iemand behoort tot 

het sociale netwerk van de 

cliënt is of cliënt met deze 

persoon een sociale relatie 

onderhoudt. Informeel netwerk 

is breder. 
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1ste of 2de graad zijn van de 

cliënt ontvangen:  

Lid 3 onderdeel g onderdeel 4, 

1ste bullit 

50% van het van toepassing 

zijnde producttarief voor hulp 

bij het huishouden 

50% van het van toepassing zijn 

resultaattarief voor 

huishoudelijke ondersteuning. 

In 2020 hebben we een 

aanbesteding huishoudelijke 

ondersteuning (HO) gelopen. 

Deze heeft geleid tot nieuwe 

overeenkomsten per 1 april 

2021 waarin we spreken over 

resultaatgebieden i.p.v. 

producten.   

  In te voegen onderdeel g onder 

5 luidend als volgt: 

De persoon aan wie een pgb 

wordt verstrekt kan de 

jeugdhulp betrekken van een 

persoon die behoort tot het 

informele netwerk voor zover 

het niet gaat om ggz-

behandeling. 

Met deze toevoeging wordt de 

inzet van iemand uit het sociaal 

dan wel informeel netwerk 

m.b.v. een pgb voor jeugd GGZ 

behandeling uitgesloten. 

Lid 3 onderdeel g De hoogte van het pgb voor 

personen uit het sociaal 

netwerk is bij een dienstverband 

minimaal gelijk aan het 

minimum uurloon, inclusief 

vakantiebijslag, zoals bedoeld 

in de Wet minimumloon en 

minimumvakantiebijslag voor 

een persoon van 22 jaar of 

ouder met een 36-urige 

werkweek. 

wordt lid 3 onderdeel g, onder 6: 

de hoogte van het pgb voor 

personen uit het informele  

netwerk is bij een dienstverband 

dan wel een overeenkomst van 

opdracht, minimaal gelijk aan 

het minimum uurloon, inclusief 

vakantiebijslag, zoals bedoeld 

in de Wet minimumloon en 

minimumvakantiebijslag voor 

een persoon van 22 jaar of 

ouder met een 36-urige 

werkweek. 

Het vereiste dat minimaal het 

wettelijk minimumloon+ 

vakantiegeld is verschuldigd bij 

een informeel pgb geldt niet 

alleen bij het bestaan van een 

arbeidsovereenkomst, maar 

ook als er wordt gewerkt 

op basis van een overeenkomst 

van opdracht (De Wet op het 

Minimumloon is in dit verband 

in 2018 gewijzigd)gewijzigd). 

Dit laatste is enkel anders als 
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de zorg --/hulpverlener handelt 

in de zelfstandige uitoefening 

van beroep of bedrijf.  

Lid 6  De hoogte van een pgb voor de 

inzet van personen uit het 

sociaal netwerk, voor de 

ondersteuning in de vorm van 

kortdurend verblijf, die niet 

voldoen aan de criteria als 

genoemd in artikel 15, derde 

lid, onder g, onder 1, ontvangen 

de maximale hoogte van de 

tegemoetkoming per 

kalendermaand voor een hulp 

uit het sociaal netwerk zoals 

opgenomen in artikel 2ab van 

de Uitvoeringsregeling Wmo 

2015 dan wel artikel 8ab 

Regeling Jeugdwet, tenzij op 

basis van het budgetplan van 

de cliënt kan worden volstaan 

met een lagere 

tegemoetkoming. 

Komt te vervallen. De symbolische 

tegemoetkoming voor 

kortdurend verblijf is al 

opgenomen in lid 3, onderdeel g 

onder 4 derde bullit.  

 

In te voegen nieuw lid 6  Indien het op basis van lid 3 

vastgestelde pgb in een 

individueel geval ontoereikend 

is om de aangewezen 

ondersteuning te kunnen 

inkopen, wordt het tarief 

zodanig aangepast dat de 

ondersteuning hiermee bij 
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tenminste één aanbieder kan 

worden ingekocht.  

In te voegen nieuw lid 8  Er wordt geen pgb verstrekt als 

de cliënt niet voldoende in staat 

is om (met hulp) een pgb te 

beheren. 

Dit lid heeft een relatie met lid 1 

van dit artikel. Een voorwaarde 

voor verstrekking van een pgb 

is dat cliënt dan wel de beoogd 

budgetbeheerder  budget-

vaardig is. Met andere woorden 

aan alle verplichtingen die 

samenhangen met een pgb kan 

voldoen. 

    

Nieuw in te voegen artikel 16 

Onderscheid formele en 

informele hulp 

 1. Bij het vaststellen van de 

hoogte van het pgb, wordt 

onderscheid gemaakt 

tussen formele en 

informele hulp. 

2. Van formele hulp is sprake 

als de hulp verleend wordt 

door onderstaande 

personen, met uitzondering 

van bloed- of aanverwanten 

in de 1ste of 2de graad van 

de cliënt: 

a. personen die werkzaam zijn 

bij een instelling die ten 

aanzien van de voor het pgb 

uit te voeren 

taken/werkzaamheden 

ingeschreven staat in het 

Handelsregister (conform 

artikel 5 Handelsregisterwet 

Dit betreft een technische 

wijziging, omdat deze 

toevoeging voortvloeit uit een 

rechterlijke uitspraak, 

Rechtbank Oost-Brabant 

(ECLI:NL:RBOBR:2021:403). Het 

is geen beleidswijziging en voor 

de cliënten heeft deze 

toevoeging geen nadelige 

gevolgen.  
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2007) en die beschikken 

over de relevante diploma’s 

die nodig zijn voor 

uitoefening van de 

desbetreffende taken, of; 

b. personen die aangemerkt 

zijn als Zelfstandige zonder 

personeel. Daarnaast 

moeten ze ten aanzien van 

de voor het pgb uit te 

voeren 

taken/werkzaamheden 

ingeschreven staan in het 

Handelsregister (conform 

artikel 5 Handelsregisterwet 

2007) en beschikken over 

de relevante diploma’s die 

nodig zijn voor uitoefening 

van de desbetreffende 

taken. 

3. Informele hulp is: 

a. Hulp die geboden wordt 

door personen, al dan niet 

uit het sociaal netwerk, die 

niet voldoen aan de criteria 

als genoemd in lid 2; 

b. Hulp die wordt geboden 

door personen die voldoen 

aan de criteria als genoemd 

in lid 2, maar bloed- of 

aanverwanten in de 1ste of 

2de graad zijn van cliënt. 
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Vanaf ingevoegde artikel 16 

worden de volgende artikelen 

overeenkomstig 

doorgenummerd.  

   

    

17 (Tegemoetkoming 

meerkosten personen met een  

beperking of chronische 

problemen).  

Lid 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lid 6 

 

 

 

Het college kan in 

overeenstemming met artikel 

2.1.7 van de Wmo 2015 

collectief of op aanvraag aan 

personen met een beperking of 

chronische ziekte, die daarmee 

verband houdende 

aannemelijke 

meerkosten hebben op het 

gebied van medisch afval een 

tegemoetkoming worden 

verstrekt ter hoogte 

van de kosten van 104 extra 

dumpingen per kalenderjaar ter 

ondersteuning van de 

zelfredzaamheid en 

participatie. 

 

Voorwaarden voor de 

verstrekking zoals vermeld in 

vorenstaand artikel in lid 5: 

Wordt artikel 18. 

 

 

Komt te vervallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komt te vervallen (vloeit voort 

uit lid 5) 

 

 

 

In afwachting van de invoering 

van de aparte inzameling van 

luiers en incontinentiemateriaal 

door de AVRI is deze 

tegemoetzien in de verordening 

opgenomen. Met de realisatie 

van de plaatsing van de 

speciale containers voor  de 

inzameling van luiers en 

incontinentiemateriaal in onze 

gemeente per 1 januari 2022 

komt dit lid per 1 januari 2022 

te vervallen.  

 

 



Pagina 30 van 37 

30 
20211004 

a. er moet bij de aanvrager 

sprake zijn van een beperking 

of chronische ziekte; 

b. er is sprake van 

incontinentiemateriaal of 

medisch afval: onder medisch 

afval wordt onder andere 

verstaan: (definitie AVRI): 

medisch afval zoals stoma- en 

nierdialysemateriaal, plastic 

medisch afval 

zoals infuuszakken, 

hulpmiddelen van 

sondevoeding en CAPD-afval; 

c. Aanvrager levert een bon van 

de apotheek of een factuur van 

de zorgverzekeraar in; 

d. onder medisch afval vallen 

niet de luiers voor baby’s, 

peuters en kleuters 

voortkomend uit de 

normale ontwikkeling 

behorende bij deze leeftijd; 

e. de voorwaarden zoals 

vermeld in dit artikel, tweede lid 

onder b, c, en d zijn voor deze 

verstrekking 

overeenkomstig van 

toepassing. 
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19 (Regels voor financiële 

tegemoetkoming)  

Lid 6 tot en met 10  

 

 

Deze komen te vervallen.  

Wordt artikel 20.  

 

Gaan niet over de financiële 

tegemoetkoming, maar over de 

eigen bijdrage wat terugkomt in 

artikel 22.  

    

20 (Hoogte financiële 

tegemoetkoming)  

 

1. De hoogte van de door het 

college te verlenen financiële 

tegemoetkoming voor 

verhuiskosten bedraagt: 

a. voor een alleenstaande : 

maximaal 2.850 euro; 

b. voor een echtpaar : maximaal 

3.450 euro; 

c. voor een meeverhuizend 

gezinslid maximaal 600 euro tot 

een maximum van 5.250 euro 

per gezin. 

2. De hoogte van de door het 

college te verlenen financiële 

tegemoetkoming voor 

taxivervoer bedraagt 

maximaal 5.900 euro per jaar 

en voor vervoer per rolstoeltaxi 

maximaal 7.800 euro per jaar. 

3. In afwijking van het gestelde 

in het tweede lid geldt voor 

kinderen tot 16 jaar 

onderstaande financiële 

tegemoetkoming voor vervoer: 

Wordt artikel 21 

1. Een maatwerkvoorziening  

voor verhuizing en herinrichting 

wordt toegekend in de vorm van 

een financiële tegemoetkoming.  

2.Een vervoerskosten-

vergoeding voor vervoer per 

eigen auto wordt toegekend in 

de vorm van een financiële 

tegemoetkoming.  

3. Het college verstrekt een 

tegemoetkoming voor een 

sportvoorziening indien de 

voorziening noodzakelijk is om 

deel te nemen aan sportieve 

activiteiten.  

4. De hoogte van de financiële 

tegemoetkoming genoemd 

onder lid 1 t/m 3 wordt 

vastgesteld door het college. 

5. Het college kan nadere regels 

stellen ten aanzien van de 

voorwaarden voor toekenning 

van een financiële 

tegemoetkomingen.  

Dit artikel aangepast, omdat we 

in deze verordening nergens 

tarieven benoemen.  

Met deze aanpassing is het 

college bevoegd om de hoogte 

van de financiële 

tegemoetkomingen te bepalen. 

Deze worden vastgelegd in de, 

nog op te stellen, beleidsregel.  

Voordeel hiervan is dat als de 

tarieven, bijvoorbeeld als gevolg 

van inkoop, wijzigen deze 

makkelijk kunnen worden 

aangepast, omdat de 

verordening niet hoeft te 

worden gewijzigd.  
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a. 0 tot 4 jaar : geen vergoeding 

b. 4 tot 12 jaar : per jaar 25% 

van het normbudget 

c. 12 tot 16 jaar : per jaar 50% 

van het normbudget 

4. De tegemoetkoming in de 

kosten voor eigen auto of auto 

van derden bedraagt 528,32 

euro per jaar en de 

tegemoetkoming voor eigen 

rolstoelauto of rolstoelauto van 

derden bedraagt 790,21 euro 

per jaar; 

5.De hoogte van een door het 

college te verlenen financiële 

tegemoetkoming voor een 

sportrolstoel of een 

vergelijkbare sportvoorziening 

bedraagt maximaal 2.900 euro 

voor de periode van 3 jaar. In dit 

budget is tevens het onderhoud 

en eventuele verzekering 

inbegrepen. 

6.Genoemde bedragen kunnen 

ieder opvolgend kalenderjaar 

door het college worden 

gewijzigd aan de hand van 

ontwikkeling van de 

consumentenprijsindex. 

    

21 (Regels voor een eigen 

bijdrage in de kosten van 

 Wordt artikel 22  
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algemene voorzieningen, 

maatwerkvoorzieningen en 

pgb’s, alleen Wmo) 

Lid 2 

Een cliënt is een bijdrage in de 

kosten verschuldigd voor een 

maatwerkvoorziening dan wel 

pgb, zolang de cliënt van de 

maatwerkvoorziening gebruik 

maakt of gedurende de periode 

waarvoor het pgb wordt 

verstrekt, en afhankelijk van het 

inkomen en vermogen van de 

cliënt en zijn echtgenoot. 

Een cliënt is een bijdrage in de 

kosten verschuldigd voor een 

maatwerkvoorziening dan wel 

pgb, zolang de cliënt van de 

maatwerkvoorziening gebruik 

maakt of gedurende de periode 

waarvoor het pgb wordt 

verstrekt. 

De zinsnede “en afhankelijk van 

het inkomen en vermogen van 

de cliënt en zijn echtgenoot” is 

verwijderd omdat de eigen 

bijdrage met de invoering van 

het abonnementstarief voor alle 

cliënten gelijk is (€ 19,-- per 

maand in 2021). 

 

Lid 3 De bijdrage, bedoeld in artikel 

3.1, tweede lid, van het Uit-

voeringsbesluit Wmo 2015 dan 

wel het totaal van de bijdragen, 

is gelijk aan de kostprijs, tot aan 

ten hoogste € 19,00 per maand 

voor de ongehuwde cliënt of de 

gehuwde cliënten tezamen, 

tenzij overeenkomstig artikel 

2.1.4a, vijfde lid van de Wet 

maatschappelijke 

ondersteuning 2015 geen of 

een lagere bijdrage is 

verschuldigd. 

De hoogte van de eigen bijdrage 

is gelijk aan het 

abonnementstarief per maand. 

De hoogte van de totale bijdrage 

voor een hulpmiddel een 

woningaanpassing en de 

maatwerkvoorzieningen voor 

vervoer, overstijgen de kostprijs 

van de voorziening niet. 

Er hoeft niet voor alle 

voorzieningen te worden 

gecontroleerd of de bijdrage de 

kostprijs te boven gaat. De 

hoogte voor de totale bijdragen 

van een hulpmiddel, een 

woningaanpassing, 

maatwerkvoorzieningen voor 

vervoer overstijgen de kostprijs 

niet. 

Lid 5, onder a de cliënt die gebruik maakt van 

de maatwerkvoorziening 

collectief vervoer (Versis). Bij 

cliënt wordt een ritprijs in 

rekening gebracht die gelijk 

staat aan het tarief openbaar 

vervoer, bedoeld in artikel 

18 van deze verordening; 

Wordt lid 6 luidende als volgt: 

In afwijking van het derde lid is 

de hoogte van de bijdrage voor 

de maatwerkvoorziening voor 

vervoer per rit gelijk aan het 

geldende openbaar vervoer 

tarief. 

Cliënten die gebruik maken van 

Versis zijn geen eigen bijdrage 

verschuldigd in de zin van het 

abonnementstarief Wmo, maar 

ze betalen we een bijdrage in de 

ritprijs. Om deze reden is de 

tekst aangepast. 
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  Met de invoeging van het 

nieuwe lid 6 worden alle 

volgende leden vernummerd.  

 

    

27 (Nieuwe feiten en 

omstandigheden, herziening, 

intrekking en terugvordering) 

 Wordt artikel 28 

Titel aanpassen: Nieuwe feiten 

en omstandigheden, herziening, 

verrekening, intrekking en 

terugvordering 

 

27 lid 1  

Het college informeert cliënten 

of hun vertegenwoordiger in 

begrijpelijke bewoordingen over 

de rechten 

en plichten die aan het 

ontvangen van een 

maatwerkvoorziening of pgb 

zijn verbondenen over de 

mogelijke gevolgen van 

misbruik en oneigenlijk gebruik 

van de wet. 

Wordt artikel 28 lid 1 

Het college informeert cliënten 

of hun vertegenwoordiger in 

begrijpelijke bewoordingen over 

de rechten 

en plichten die aan het 

ontvangen van een 

maatwerkvoorziening of pgb 

zijn verbonden over de 

mogelijke gevolgen van 

misbruik en oneigenlijk gebruik 

van de wet. 

 

Typefout: verbondenen = 

verbonden 

In te voegen lid 9  Het college kan een terug te 

vorderen bedrag verrekenen 

met betalingen op grond van de 

wet, die nog uitgekeerd moeten 

worden. 

Verrekening ziet op de situatie 

dat we een grondslag hebben 

om een bedrag terug te 

vorderen. Verrekening gebeurt 

dan met een betaling die nog 

uitgekeerd moet worden. Met 

“op grond van de wet” wordt 

bedoeld op grond van de Wmo 

dan wel de Jeugdwet. 
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29 (Meldingsregeling 

calamiteiten en geweld) 

 

Titel van artikel luidt: 

Meldingsregeling calamiteiten 

en geweld 

Wordt artikel 30 

Meldingsregeling calamiteiten 

en geweld Wmo 

Dit artikel heeft alleen 

betrekking op Wmo-

voorzieningen. 

30 (Nadere regels en 

hardheidsclausule) 

 

 

1. In gevallen, de uitvoering 

van deze verordening 

betreffend, waarin deze 

verordening niet voorziet, 

beslist het college. 

2. Het college stelt nadere 

regels over de uitvoering 

van deze verordening 

Wordt artikel 31 

1. In gevallen, de uitvoering 

van deze verordening 

betreffend, waarin deze 

verordening niet voorziet, 

beslist het college. 

2. Het college kan in 

bijzondere gevallen in het 

voordeel van de client 

afwijken van de bepalingen 

in deze verordening als 

door toepassing ervan de 

client duidelijk onrecht 

wordt aangedaan. 

Een hardheidsclausule biedt de 

mogelijkheid om in een 

bijzonder geval ten gunste van 

de cliënt af te wijken van de 

bepaling. De tekst zoals  

opgenomen betreft geen 

hardheidsclausule, zoals de titel 

doet vermoeden. Om deze 

reden sub b toegevoegd.  

    

Invoegen nieuwe artikel 32 

Overgangsrecht 

 1. Een inwoner houdt recht op 

een lopende voorziening, 

verstrekt op grond van de 

Verordening 

maatschappelijke 

ondersteuningen jeugdhulp 

West Betuwe totdat het 

college een nieuw besluit 

heeft genomen of er door 

het college een nieuw 

onderzoek is uitgevoerd. 

2. Aanvragen die zijn 

ingediend onder de 
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Verordening 

maatschappelijke 

ondersteuningen jeugdhulp 

West Betuwe, waarop nog 

niet is beslist bij het in 

werking treden van deze 

verordening, worden 

afgehandeld krachtens de 

Verordening 

maatschappelijke 

ondersteuningen West 

Betuwe. 

3. Beslissing op 

bezwaarschriften tegen een 

besluit op grond van de 

Verordening 

maatschappelijke 

ondersteuningen jeugdhulp 

West Betuwe, geschiedt op 

grond van de Verordening 

maatschappelijke 

ondersteuningen jeugdhulp 

West Betuwe die ten 

aanzien van de betreffende 

zaak zijn rechtskracht 

behoudt. 

4. Van het in lid 2 en lid 3 

gestelde kan ten gunste van 

de inwoner worden 

afgeweken. 
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Invoegen nieuw artikel 33 

Inwerkingtreding en intrekking 

oude verordening  

 1. Deze verordening treedt in 

werking per 1 januari 2022. 

2. Tegelijkertijd met de 

inwerkingtreding van deze 

verordening wordt de 

“Verordening 

maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp 

gemeente West Betuwe” 

ingetrokken. 

 

Invoegen nieuw artikel 34 

Citeertitel 

 Deze verordening wordt 

aangehaald als: “Verordening 

maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp 

gemeente West Betuwe 2022”. 

 

 


