
oorzitter griffier 

de raad van de gemeente Leusden, 

A.H. Schouten, G.J. Bouwmeester 

3. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de client afwijken van de bepalingen 

van deze verordening indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van 

overwegende aard leidt. 

Artikel 30. Intrekking oude verordening en overgangsrecht 

1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Leusden 2022 wordt 

ingetrokken. 

2. Een client houdt recht op een lopende voorziening verstrekt op grond van de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Leusden 2022, tot het moment dat de 

beschikking is verlopen of het college een nieuw besluit heeft genomen. 

3. Aanvragen die zijn ingediend onder de Verordening maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Leusden 2022 en waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van deze 

verordening, worden afgehandeld krachtens deze nieuwe verordening. 

4. Beslissing op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Leusden 2022, geschiedt op grond van de 

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Leusden 2022 die ten aanzien van 

de betreffende zaak zijn rechtskracht behoudt. 

5. Van het in lid 3 gestelde kan ten gunste van de client worden afgeweken. 

Artikel 31. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023. 

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Leusden 2023. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Leusden op 15 

december 2022. 
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TOELICHTING OP DE VERORDENING 

Artikelsgewijze toelichting op de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 

HOOFDSTUK 1: Begrippen 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

Ad. a Algemeen gebruikelijke voorziening 

Het is niet de bedoeling dat de gemeentelijke overheid voorzieningen (diensten, activiteiten of 

andere maatregelen) verstrekt, waarvan gelet op de 

omstandigheden van de client, aannemelijk is te achten dat deze daarover, ook als hij of zij geen 

beperkingen had, zou (hebben kunnen) beschikken (zie o.a. CRvB 03-07-2001, nr. 00/764 WVG, CRvB 

16-04-2008, nr. 06/4668 WVG, CRvB 14-07-2010, nr. 09/562 WVG en Rechtbank Arnhem 16-08-2012, 

nr. AWB 11/5564). 

Het college moet steeds onderzoeken of een voorziening ook algemeen gebruikelijk is voor de client 

(zie CRvB 17-11-2009, nr. 08/3352 WMO). De beoordeling of sprake is van een algemeen 

gebruikelijke voorziening voor de client ziet op het beantwoorden van de vraag of de client over de 

voorziening zou (hebben kunnen) beschikken als hij geen beperkingen zou hebben gehad. Bij die 

beoordeling kunnen, zo blijkt uit de jurisprudentie, de volgende criteria een rol spelen: 

- Is de voorziening gewoon te koop? 

- Is de prijs van de voorziening vergelijkbaar met soortgelijke producten die algemeen 

gebruikelijk worden geacht? 

- Is de voorziening specifiek voor personen met een beperking ontworpen? 

Ad. f Bijdrage in de kosten 

Uit artikel 2.1.4 en 2.1.4a van de wet vloeit de bevoegdheid voort tot het vragen van een bijdrage in 

de kosten. Clienten zullen voor hun ondersteuning, als de gemeente daarvoor kiest, een bijdrage 

moeten betalen. Op grond van artikel 2.1.4 lid 4 van de wet zijn bij Algemene Maatregel van Bestuur 

nadere regels (Uitvoeringsbesluit Wmo 2015) gesteld. Daarin is bepaald wat de ruimte is die de 

gemeenteraad heeft voor het bepalen van de omvang van de eigen bijdrage. Ook voor een algemene 

voorziening kan eventueel een bijdrage van de client in de kosten worden gevraagd (m.u.v. 

clientondersteuning). 

Ad. j College 

Opgenomen is het begrip "College van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden" 

conform de Wmo 2015 waarin staat dat het college het wettelijke verantwoordelijk orgaan is. In de 

Leusdense praktijk worden deze taken veelal uitgevoerd door; en zijn verantwoordelijkheden door 

het college van de gemeente Leusden gemandateerd aan Lariks . Dit is ook als zodanig opgenomen in 

ons mandaatbesluit; 

Ad. k Ingezetene 

De client kan als hij ingezetene is van een gemeente in aanmerking komen voor een 

maatwerkvoorziening gericht op zelfredzaamheid en participatie (artikel 1.2.1 Wmo). Om voor een 

maatwerkvoorziening gericht op beschermd wonen en opvang in aanmerking te komen moet de 

client in ieder geval ingezetene van Nederland zijn, maar niet perse van de gemeente. Uit de 

Memorie van Toelichting volgt dat een ingezetene zich, voor een maatwerkvoorziening, moet 

wenden tot het college van de gemeente waar hij woont. De term 'wonen' is niet verder uitgelegd. 

Uit de jurisprudentie bij de Wmo 2007 (CRvB 22-09-2010, nr. 09/1743 WMO ) volgt dat het gaat om 

de feitelijke verblijfplaats, waarbij een inschrijving in het Brp belangrijk is maar niet doorslaggevend. 

Ad. q Melding 

Eenieder kan zich melden bij zijn gemeente met een hulpvraag. Door het melden maakt de client de 
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