
Overzicht wijzigingen Verordening Wmo 2020
Wijzigingen behorend bij collegevoorstel L233123

Artikel Onderwerp Wijziging 
Titel De titel is aangepast i.v.m. de datum naar: “VERORDENING 

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Leusden 
2020”.

Titelblad Datum aangepast naar: “gelezen het voorstel van het college van 
burgemeester en wethouders van 22 oktober 2019;”

Titelblad Datum aangepast naar: “besluit vast te stellen de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Leusden 2020;”

1: 
begripsbepaling

a. algemeen 
gebruikelijke 
voorziening  

De begripsomschrijving is aangepast conform de 
modelverordening van de VNG: een bredere , diensten, 
activiteiten of andere maatregelen;

1: 
begripsbepaling

f. bijdrage in de 
kosten:  

De begripsomschrijving is aangepast conform de 
modelverordening van de VNG: een bredere verwijzing naar de 
wet; niet alleen naar artikel 2.1.4, maar ook naar 2.1.4a 

1: 
begripsbepaling

Oud k. 
hulpvraag  

Verwijderd conform de modelverordening van de VNG: hulpvraag 
is breder gedefinieerd in vraag om ondersteuning

1: 
begripsbepaling

q, oud r. 
hulpvraag  

‘dat’ ‘naar ‘zijn’ aangepast.

1: 
begripsbepaling

Oud u. 
persoonlijk plan  

Aangepast om aan te sluiten bij de aanpassingen in de Wmo, 
daarnaast ‘cliënte’ gewijzigd in ‘cliënt’.

1: 
begripsbepaling

aa (nieuw 
artikel) 
Zorgarrangeme
nt 

Toegevoegd vanwege onduidelijkheid over het begrip 
“Zorgarrangement” welke door de CT wordt gebruikt voor de 
indicatie voor beschermd wonen.

1: 
begripsbepaling

Het geheel Letterindeling wordt vanwege het verwijderen en toevoegen van 
begrippen aangepast. 

2 Lid 1 en 2 Lid 1 en 2 zijn aangevuld om cliënten duidelijker te wijzen op dat 
het een verzoek is om ondersteuning (niet alleen een hulpvraag), 
waarvoor cliënt kan worden ondersteund bij het verhelderen van 
de ondersteuningsbehoefte en dat het college deze schriftelijk zal 
bevestigen (conform de modelverordening van de VNG).

6 Lid 8 ‘afzien’ gewijzigd in ‘afgezien’
9 Toegevoegd conform de modelverordening van de VNG, 

vanwege de noodzaak om de algemene voorziening (AV) HH per 
verordening vast te stellen enerzijds, en het wijzigen van de 
artikelen over de bijdrage op maatwerk en de algemene 
voorziening anderzijds 

10 Lid 2 Toegevoegd conform de modelverordening van de VNG, vanuit 
de jurisprudentie en vanwege de uitvoeringspraktijk (een reactie 
van onze adviescommissie bezwaarzaken om de verschillende 
toekenningsmogelijkheden beter te omschrijven).

11 Lid 5 Toegevoegd omdat dit duidelijkheid verschaft over de wijze van 
indiceren door de CT (en vervolgens in artikel 12 het bepalen van 
het PGB).

12 Lid 2, 3 en 4 Gewijzigd conform de modelverordening van de VNG om 
concreter te omschrijven wat er allemaal in een beschikking dient 
te worden opgenomen (omvang, manier van verstrekking, welke 
ander voorzieningen relevant kunnen zijn en de PGB 
verstrekkingen en te betalen bijdrage).

13 Oud lid 2 Verwijderd vanwege de dubbeling met artikel 10
13 Lid 2 (oud lid 3). Aangevuld conform de modelverordening van de VNG om 

concreter te omschrijven dat het college de hoogte van het PGB 
voor een voorziening bepaald die toereikend moet zijn voor de 
tijdige, veilige, doeltreffende en kwalitatief goede aanschaf 
daarvan door cliënt. Reden is vanwege de landelijke 
jurisprudentie en vanwege een uitspraak van onze eigen 
adviescommissie bezwaarzaken.
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13 Lid 3 a. Gewijzigd vanwege de hierboven aangegeven reden: cliënt moet 
met het PGB in staat zijn de zaak zelf te kunnen aanschaffen. De 
gemeente volstaat niet door enkel te verwijzen naar het eigen 
inkoopbedrag van een zaak, omdat deze zo veel lager kan zijn 
dan de marktprijs, waardoor een cliënt niet redelijkerwijs deze zelf 
kan inkopen. Natuurlijk blijft dat wel de motivatie van cliënt van 
belang waarom hij dan perse zelf wil inkopen.

13 Lid 3d Gewijzigd conform regionaal opgesteld voorstel. De aanpassingen 
zijn opgesteld vanwege de geconstateerde juridische omissies 
(onduidelijk omschreven wat de link naar het zorgarrangement is 
en hoe een pgb tot stand komt) in het toekennen van PGB op 
basis van de arrangementensystematiek. Naast deze aanpassing 
zullen wij in de beleidsregels BW nog specifieker uitwerken hoe 
precies een PGB voor BW tot stand komt

13 Lid 6 Toegevoegd dat een persoon uit het persoonlijk netwerk/een niet 
professional, niet meer dan € 20,00  per uur in PGB kan 
ontvangen.  

Deze wijziging betreft vooral een kwalitatieve en principiële: we 
willen hiermee voorkomen dat zorg aan naasten door 
ongekwalificeerde mensen een verdienmodel wordt (wat niet goed 
zou zijn voor de hulpverlener zelf, voor cliënt en voor de 
gemeente) en wordt geleverd zonder de juiste 
kwaliteitswaarborgen (opleidingsniveau).

Risico is dat het ook kostenverhogend zou kunnen werken 
doordat mensen naar inhuur onder het 75% tarief OF ZIN gaan.  
Dit levert dan wel een kwalitatief voordeel op: beter 
gekwalificeerde zorg (misschien op den duur ook 
efficiënter/minder uren) en dat mensen (hulpverleners) 
gestimuleerd worden om weer deel te gaan nemen aan het 
arbeidsproces.

Oud artikel 14 Verwijderd conform de gewijzigde indeling en inhoud van de VNG 
modelverordening (vanwege het abonnementstarief); allereerst 
gaat deze nu in op de EB van zowel maatwerk , pgb’s en bij 
verordening aangewezen algemene voorzieningen (dus ook een 
samenvoeging) en in een volgend artikel; de bijdrage in de kosten 
algemene voorzieningen, met uitzondering van de bij verordening 
aangewezen algemene voorzieningen.  

Nieuw artikel 15 (was 
grotendeels oud 
artikel 15)

Aangepast conform de gewijzigde indeling en inhoud van de VNG 
modelverordening (vanwege het abonnementstarief); 

1. Dit artikel gaat nu in op de EB van zowel maatwerk , 
pgb’s en bij verordening aangewezen algemene 
voorzieningen (dus ook een samenvoeging)

2. Stelt in lid 2 dat hier in totaal (dus voor alle vormen van 
maatwerk en algemene voorzieningen) ten hoogste € 
19,00 per maand voor verschuldigd is (dit was € 17,50 per 
4 weken voor alleen maatwerk).

3. In lid 5 is een uitzondering voor de regiotaxi opgenomen 
(zoals expliciet mogelijk gemaakt voor vervoer door de 
wetgever in de wet: de Wmo), om zo aan te kunnen 
sluiten bij de systematiek van de regiotaxi (met een 
regionaal afgesproken EB tarief van € 0,95 per 
geïndiceerde zone: dit was € 0,80 in 2018 en 2019: in 
2019 is dit bedrag niet geïndexeerd. Nu dus wel waardoor 
de indexatie wat hoger uitvalt). Deze wordt nagenoeg in 
alle gemeenten in Nederland als zodanig toegepast.

NB: Het gewenste onderzoek om het geheel van regelingen en 
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mogelijkheden bekijken om een betere totaaloplossing te gaan 
vormgeven om minima te ontlasten is nog niet afgerond en dus 
ook nog niet omgezet in nieuw beleid/nieuwe regelingen. 
Zodoende blijft de inhoud van artikel 4 vooralsnog overeind 
(ontheffing van EB voor bepaalde inkomensgroepen). 

16 Was deels oud 
artikel 14 

Aangepast conform de gewijzigde indeling, inhoud en artikeltitel 
van de VNG modelverordening (vanwege het abonnementstarief); 

1. Dit artikel gaat nu in op de EB van enkel de niet bij 
verordening aangewezen algemene voorzieningen. Het 
betreft dus een artikel voor specifieke algemene 
voorzieningen die niet onder het abonnementstarief 
vallen, maar waarvoor wij als gemeente wel mogelijk 
willen maken dat een aanbieder daar een EB voor kan 
heffen.

2. In lid 1 is, zoals ook voorheen, de dagbesteding 
opgenomen, zodat een aanbieder hier een EB voor het 
gebruik van consumptiegoederen/voedingsmiddelen en 
eventuele materiaalkosten voor kan vragen.

3. In lid 2 is, zoals ook voorheen, de regiotaxi opgenomen, 
om zo aan te kunnen sluiten bij de systematiek van de 
regiotaxi. In lid 5 is een uitzondering voor de regiotaxi 
opgenomen (met een regionaal afgesproken EB tarief van 
€ 2,40 per OV zone: dit was € 2,20 in 2018 en 2019: in 
2019 is dit bedrag niet geïndexeerd. Nu dus wel waardoor 
de indexatie wat hoger uitvalt).

NB: Voorheen stond onder oud artikel 14 de AV HH. Deze is nu 
verwijderd en toegevoegd als artikel 9. Om zo aan te sluiten bij de 
VNG indeling. De algemene voorziening blijft dus in stand, de 
gemeente betaalt het verschil van EB richting aanbieder. 

17 Lid 1b. Aangevuld dat bij een maatwerkvoorziening in de vorm van een 
hulpmiddel of woningaanpassing de kostprijs tevens wordt 
bepaald door de wijze van beschikbaarstelling van de voorziening 
(bruikleen of eigendom); hiermee geven wij explicieter aan dat wij 
een EB (ook) kunnen baseren op het ter beschikking stellen van 
een middel in bruikleen en het bijgaande abonnementstarief. 

21 Voorkoming en 
bestrijding….

Lid 3, d toegevoegd conform de modelverordening van de VNG 
om duidelijk te maken dat het college gemachtigd is, indien de 
cliënt langer dan 8 weken verblijft in een instelling als bedoeld in 
de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet; de 
beschikking kan intrekken. 

22 Opschorting 
betaling uit het 
pgb

Lid 2 en 3 toegevoegd conform de modelverordening van de VNG 
om duidelijk te maken dat het college ook voor pgb gemachtigd is, 
indien de cliënt langer dan 8 weken verblijft in een instelling als 
bedoeld in de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet; de 
betaling stop te zetten. 

30 en 31 Intrekking en 
inwerkingtreding

Data aangepast.

Toelichting op 
de verordening

Titel Het onderschrift van de titel is aangepast i.v.m. de datum
1: Begripsbepaling Letterindeling wordt vanwege het verwijderen van begrippen 

aangepast. 
1: Ad. a Algemeen 

gebruikelijke 
voorziening  

Toevoeging conform gewijzigde begripsbepaling in de 
verordening

1: Ad. f Bijdrage in 
de kosten  

Toegevoegd dat ook uit 2.1.4a van de wet de bevoegdheid tot het 
vragen van een bijdrage in de kosten voortvloeit.
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1: (oud) Ad. k 
Hulpvraag  

Verwijderd conform de gewijzigde begripsbepaling in de 
verordening: hulpvraag is breder gedefinieerd in vraag om 
ondersteuning

1: 
begripsbepaling

aa (nieuw 
artikel) 
Zorgarrangeme
nt 

Toegevoegd vanwege onduidelijkheid over het begrip 
“Zorgarrangement” welke door de CT wordt gebruikt voor de 
indicatie voor beschermd wonen.

9 Toegevoegd vanwege toegevoegd artikel 9
13 Aangepast om nader in te gaan op de toevoeging over het 

concreter omschrijven dat het college de hoogte van het PGB 
voor een voorziening bepaald die toereikend moet zijn voor de 
tijdige, veilige, doeltreffende en kwalitatief goede aanschaf 
daarvan door cliënt. 

15, 16 en 17 Aangepast conform de gewijzigde indeling en inhoud van de VNG 
modelverordening (vanwege het abonnementstarief).
Wij hebben in artikel 9 expliciet opgenomen dat in Leusden de AV 
huishoudelijke hulp in stand laat en dus onder het eigen bijdrage 
abonnementstarief zal vallen. 
In dit artikel is opgenomen dat er 2 algemene voorzieningsvormen 
buiten het abonnementstarief bestaan.
Onder de toelichting op artikel 15 is toegelicht wat het verschil is 
tussen een algemene voorziening onder het abonnementstarief 
en een algemene voorziening die hier niet onder valt: indien er 
geen sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie mag de 
gemeente de hoogte van de eigen bijdrage zelf bepalen tot 
maximaal de kostprijs en valt deze niet onder het 
abonnementstarief.

18, 19 Aangepast conform de verwijderingen uit de VNG 
modelverordening (de verwijdering betrof vooral een toelichting op 
een eerdere wijziging inzake kostprijsbepaling en kwaliteit. Deze 
is nu niet meer relevant).

21 Toelichting lid 3, 
onder d

Toevoeging aanvullende tekst vanwege extra onderdeel d 

22 “hulpvraag” is verwijderd en vervangen door: “behoefte aan 
maatschappelijke ondersteuning” (zie verordening wijziging).

26 Toelichting op lid 1 is aangepast conform wijziging VNG 
modelverordening

27 Toelichting aangepast conform wijziging VNG modelverordening 
(vooral in het kader van de leesbaarhied)

28 Laatste zin met toelichting over een vierde lid is verwijderd 
vanwege het feit dat er in onze verordening geen vierde lid is 
opgenomen en de inhoud niet relevant is.


