In de verordening Maatschappelijke ondersteuning BMWE-Gemeenten
Was:

Wordt

Artikel 13. Maatwerkvoorziening opvang en beschermd wonen

Hoofdstuk 4 Opvang en beschermd wonen en daarmee samenhangende pgb’s

Het college verstrekt de maatwerkvoorziening beschermd wonen overeenkomstig
het daartoe vastgesteld beleid van de centrumgemeente Groningen, de vigerende
verordening maatschappelijke ondersteuning, het vigerende besluit
maatschappelijke ondersteuning, de regels omtrent het persoonsgebonden budget
in relatie tot beschermd wonen, de regels voor bijdrage in de kosten van beschermd
wonen en de nadere regels van de centrumgemeente.

Artikel 17 Algemene bepaling
De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen gelden uitsluitend voor beschermd
wonen en opvang.. De gemeente Groningen functioneert in deze als uitvoerder
voor de BMWE gemeenten.
Artikel 18 begripsomschrijvingen
formele ondersteuning: Ondersteuning door cliënt met een pgb ingekocht van
derden op basis van een door het college goedgekeurde overeenkomst en bij
natuurlijke personen bovendien in het kader van een hulpverlenend beroep.
informele ondersteuning: Ondersteuning die niet wordt verleend in het kader van
een hulpverlenend beroep.
Artikel 19 Algemene voorziening dak- en thuislozen zonder verblijfsalternatief
Het college draagt binnen het kader van de opvang voor dak- en thuislozen zonder
verblijfsalternatief zorg voor de mogelijkheid van kortdurend onderdak, in elk geval
met een slaapplaats indien noodzakelijk, en verder al dan niet inclusief voeding,
douche en eventueel andere diensten of faciliteiten gedurende de nacht en de dag.
Artikel 20 Maatwerkvoorziening opvang
1. Een cliënt kan in aanmerking komen voor maatschappelijke opvang als hij
a. feitelijk of residentieel dakloos is, en
b. niet in staat is zich op eigen kracht in de samenleving te
handhaven, en
c. niet beschikt over alternatieven die de situatie van feitelijke of
residentiële dakloosheid op kunnen heffen.
2. Een slachtoffer van huiselijk geweld kan in aanmerking komen voor opvang
als deze
a. slachtoffer is van geweld in huiselijke kring, en vanwege aspecten
van veiligheid de thuissituatie moet verlaten, of indien sprake is
van kindermishandeling en opvang van kind(eren) met de

beschermende ouder/verzorger in de opvang noodzakelijk is, en
18 jaar of ouder is, al dan niet met kinderen, en
geen mogelijkheden heeft om zelf, al dan niet met gebruikmaking
van het eigen sociale netwerk of door interventie van derden een
veilige situatie te creëren, of in alternatieve huisvesting te
voorzien.
Het college draagt zorg voor kortdurend voltijdopvang naar aanleiding van
een
a. crisissituatie, op voor specifiek dat doel bestemde plekken, voor
maatschappelijke opvang
b. gedurende maximaal drie aaneengesloten dagen, en in geval van
huiselijk geweld maximaal
c. gedurende tien dagen.
b.
c.

3.

Artikel 21 Beschermd wonen
Een cliënt kan in aanmerking komen voor beschermd wonen als:
a. hij toezicht en begeleiding nodig heeft , gericht op het bevorderen van
zelfredzaamheid en participatie, het psychisch of psychosociaal functioneren,
stabilisatie van een psychiatrisch ziekte beeld, het voorkomen van
verwaarlozing of maatschappelijke overlast, of het
afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen
b. een psychische of psychosociale problemen heeft, en
c. hij niet in staat is zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving en niet
beschikt over alternatieven die de noodzaak voor beschermd wonen op kunnen
heffen.
Artikel 22 Regels voor Pgb opvang en beschermd wonen
1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 2.3.6 van de
wet.
2. Onverminderd artikel 2.3.6, tweede en vijfde lid, van de wet 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.
3. De hoogte van een pgb:
a. wordt vastgesteld aan de hand van een door de cliënt opgesteld
plan over hoe hij het pgb gaat besteden;

b.

4.

5.

6.

7.

wordt berekend op basis van een prijs of tarief waarmee
redelijkerwijs is verzekerd dat het pgb toereikend is om veilige,
doeltreffende en kwalitatief goede diensten, van derden te
betrekken, en
c. bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende
situatie goedkoopst adequate in de gemeente beschikbare
maatwerkvoorziening in natura.
Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de berekeningswijze
van pgb’s. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen
van zorg en ondersteuning en, voor zover van toepassing, in ieder geval in
verband met de te bieden deskundigheid en/of het vereiste
opleidingsniveau en/of er gewerkt wordt volgens toepasselijke
professionele of kwaliteitsstandaarden.
Een cliënt aan wie een pgb 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 bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg gangbare tarief
voor informele hulpverleners,
b. tussenpersonen of belangenbehartigers niet uit het pgb worden
betaald
c. is komen vast te staan dat de hulpverlener afkomstig uit het
sociaal netwerk in staat is tot het verrichten van de zorg op
kwalitatieve, doelmatige en veilige wijze
a. Het Pgb-tarief informeel voor Beschermd wonen is modulair
samengesteld en opgebouwd uit de volgende onderdelen: toezicht,
begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging en dagbesteding en
vakantie/respijtzorg.
b. Dagbesteding kan niet informeel worden geleverd.
c. Het pgb-tarief voor het onderdeel 24-uurs toezicht is gelijk aan één
wettelijk minimum(uur)loon per dag.
d. De informele tarieven voor de onderdelen begeleiding, persoonlijke
verzorging en verpleging zijn gebaseerd op het bij de uitvoering van de Wlz
gangbare uurtarief voor informele hulpverleners.
e. Naast de informele ondersteuning voor de onderdelen onder a.
genoemd kan ook professionele ondersteuning worden ingekocht.
Het college geeft bij nadere regels verdere invulling aan het bepaalde in de

voorgaande leden.
Artikel 23 Bijdrage verblijf beschermd wonen
1. Een cliënt is voor verblijf in beschermd wonen een bijdrage verschuldigd.
2. De bijdrage voor beschermd wonen is het maximale bedrag dat
overeenkomstig paragraaf drie van hoofdstuk drie van het
Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2015 kan worden
vastgesteld.
3. Cliënt mag bij opvang niet minder overhouden na het heffen van de
bijdrage dan een bedrag aan zak- en kleedgeld, waarbij de zak- en
kleedgeld grens gelijk is aan het van toepassing zijnde bedrag, vermeld in
artikel 23, eerste lid van de Participatiewet, zoals dat geldt in het lopende
kalenderjaar, alsmede een bedrag in verband met de standaardpremie
gecorrigeerd met de zorgtoeslag en inclusief vakantiegeld, overeenkomstig
volgens artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van de wet op de zorgtoeslag.
Artikel 24 Bijdrage verblijf in opvang
1. Een cliënt is voor verblijf in opvang een bijdrage verschuldigd.
2. De bijdrage voor opvang is gelijk aan de kostprijs voor het verblijf, met in
achtneming van paragraaf vier van hoofdstuk drie van het
Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2015.
3. Onder de kostprijs van maatschappelijke opvang wordt de prijs verstaan
waarvoor de gemeente opvang voor een cliënt heeft ingekocht.
4. Cliënt mag bij opvang niet minder overhouden na het heffen van de
bijdrage dan een bedrag aan zak- en kleedgeld, waarbij de zak- en
kleedgeld grens gelijk is aan het van toepassing zijnde bedrag, vermeld in
artikel 23, eerste lid van de Participatiewet, zoals dat geldt in het lopende
kalenderjaar, alsmede een bedrag in verband met de standaardpremie
gecorrigeerd met de zorgtoeslag en inclusief vakantiegeld, overeenkomstig
volgens artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van de wet op de zorgtoeslag.
5. Indien de instelling bij voltijdopvang of crisisopvang aan de cliënt geen
voeding verstrekt, dient de instelling de cliënt een bedrag per dag
beschikbaar te stellen voor het inkopen van voedingsmiddelen. Dit bedrag
is gelijk aan het bedrag dat het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
jaarlijks berekent als gemiddelde kosten voor voeding per dag.
6. Afwezigheid uit de opvang, anders dan in verband met beëindiging van de
opvang, wordt voor de verschuldigdheid van de bijdrage buiten

beschouwing gelaten.
Een cliënt is geen bijdrage verschuldigd, indien hij een vergoeding voor
huisvesting betaalt aan een instelling.
8. Voor dagopvang, nachtopvang en noodopvang voor personen die de
huiselijke situatie hebben verlaten in verband met risico´s voor hun
veiligheid als gevolg van huiselijk geweld is voor maximaal drie dagen geen
bijdrage verschuldigd.
9. Een cliënt is bij maatschappelijke opvang geen bijdrage verschuldigd als hij
tijdens zijn verblijf woonkosten is verschuldigd als hoofdbewoner voor de
woning die hij heeft verlaten in verband met risico’s voor de veiligheid in
verband met huiselijk geweld.
10. De door het college aangewezen instellingen voor maatschappelijke
opvang en opvang van personen die de huiselijke situatie hebben verlaten
in verband met risico´s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld
zijn verplicht de vastgestelde bijdrage van de cliënten te innen in alle
gevallen dat de bijdrage niet door de gemeente wordt ingehouden op de
bijstandsuitkering of inkomensvoorziening van de cliënt.
11. Het college stelt de bijdrage voor opvang vast.
12. Het college bepaalt bij nadere regeling door welke andere instantie dan het
CAK in de gevallen bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, Wmo 2015 de
bijdragen voor een maatwerkvoorziening of pgb worden vastgesteld en
geïnd.
7.

Artikel 16. Regels voor pgb
1.
2.

3.

4.

Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 2.3.6 van de
wet.
De hoogte van het persoonsgebonden budget voor wat betreft het vervoer
is gebaseerd op (het ov tarief voor vervoer met een OV-chipkaart) waarbij
het uitgangspunt geldt dat maximaal 2500 kilometer op jaarbasis binnen de
eigen leef- en woonomgeving moet kunnen worden gereisd.
De hoogte van het persoonsgebonden budget voor wat betreft begeleiding
is gebaseerd op de ondergrens van de bandbreedte van de aanbesteding
uit het Ommelander Samenwerkingsmodel. De bandbreedte is tot stand
gekomen aan de hand van marktonderzoek
De hoogte van het persoonsgebonden budget voor wat betreft

Artikel 15. Regels voor pgb
1.
2.

3.

Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 2.3.6
van de wet.
De hoogte van het persoonsgebonden budget voor wat betreft het
vervoer is gebaseerd op het ov tarief (voor vervoer met een OVchipkaart) waarbij het uitgangspunt geldt dat maximaal 2500 kilometer
op jaarbasis binnen de eigen leef- en woonomgeving moet kunnen
worden gereisd.
De hoogte van het persoonsgebonden budget voor wat betreft
begeleiding is gebaseerd op de ondergrens van de bandbreedte van de
aanbesteding uit het Ommelander Samenwerkingsmodel. De
bandbreedte is tot stand gekomen aan de hand van marktonderzoek

5.

6.

7.

8.

9.

Huishoudelijke Ondersteuning is gebaseerd op de kostprijs van de
voorziening. De kostprijs van de voorziening komt voor uit de aanbesteding
van de dienst. De kostprijs wordt jaarlijks vastgelegd in het afspraken
register.
De hoogte van het persoonsgebonden budget voor wat betreft
hulpmiddelen is gebaseerd op de huurprijs volgend uit de aanbesteding
van hulpmiddelen
De hoogte van het persoonsgebonden budget voor wat betreft het vervoer
is gebaseerd op (het ov tarief voor vervoer met een OV-chipkaart) waarbij
het uitgangspunt geldt dat maximaal 2500 kilometer op jaarbasis binnen de
eigen leef- en woonomgeving moet kunnen worden gereisd.
De hoogte van het persoonsgebonden budget voor overige zaken wordt
bepaald aan de hand van en tot het maximum van de kostprijs van de in de
situatie van de cliënt goedkoopst compenserende voorziening in natura of
de door het college geaccepteerde offerte en is toereikend voor de
aanschaf, verzekering en het onderhoud daarvan.
Bij de vaststelling van de hoogte van het persoonsgebonden budget voor
dienstverlening wordt onderscheid gemaakt tussen:
a.
Het tarief voor professionals. Tot deze groep behoren
personen die:
i. werkzaam zijn bij een instelling die ten aanzien van de uit te
voeren taken/werkzaamheden ingeschreven staan in het
Handelsregister (conform artikel 5 Handelsregisterwet 2007),
en die beschikken over de relevante diploma’s die nodig zijn
voor uitoefening van de desbetreffende taken.
ii. aangemerkt zijn als Zelfstandige zonder personeel en de
beschikking hebben over een beschikking geen loonheffingen
(BGL). Daarnaast moeten ze ten aanzien van de 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.
b.
Sociaal netwerk: een persoon zoals bedoeld in artikel 1.1.1
van de wet
c.
Informeel netwerk; een ondersteuner niet zijnde een persoon
als bedoeld onder a of b.
Het persoonsgebonden budget voor personen als bedoeld onder lid 8, sub

4.

5.

6.

7.

8.

De hoogte van het persoonsgebonden budget voor wat betreft
Huishoudelijke Ondersteuning is gebaseerd op het uurtarief van de
aanbieders. Het uurtarief van de voorziening komt voort uit de
aanbesteding van de dienst.
De hoogte van het persoonsgebonden budget voor overige zaken
wordt bepaald aan de hand van en tot het maximum van de kostprijs
van de in de situatie van de cliënt goedkoopst compenserende
voorziening in natura of de door het college geaccepteerde offerte en
is toereikend voor de aanschaf, verzekering en het onderhoud
daarvan.
Bij de vaststelling van de hoogte van het persoonsgebonden budget
voor dienstverlening wordt onderscheid gemaakt tussen:
a.
Het tarief voor professionals. Tot deze groep behoren
personen die:
i. werkzaam zijn bij een instelling die ten aanzien van de uit
te voeren taken/werkzaamheden ingeschreven staan in
het Handelsregister (conform artikel 5
Handelsregisterwet 2007), en die beschikken over de
relevante diploma’s die nodig zijn voor uitoefening van
de desbetreffende taken.
ii. aangemerkt zijn als Zelfstandige zonder personeel en de
beschikking hebben over een beschikking geen
loonheffingen (BGL). Daarnaast moeten ze ten aanzien
van de 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.
b.
Sociaal netwerk: een persoon zoals bedoeld in artikel 1.1.1
van de wet
c.
Informeel netwerk; een ondersteuner niet zijnde een persoon
als bedoeld onder a of b.
Het persoonsgebonden budget voor personen als bedoeld onder lid 6,
sub a, onderdeel i en ii bedraagt maximaal de kostprijs van de in de
situatie van de cliënt goedkoopst compenserende voorziening in
natura en is toereikend.
Het persoonsgebonden budget voor personen waarbij sprake is van

10.

11.

12.

13.
14.

15.

a, onderdeel i en ii bedraagt maximaal de kostprijs van de in de situatie
van de cliënt goedkoopst compenserende voorziening in natura en is
toereikend.
Het persoonsgebonden budget voor personen waarbij sprake is van een
arbeidsovereenkomst bedraagt maximaal het van toepassing zijnde
uurloon vermeerderd met de werkgeverslasten.
Het persoonsgebonden budget voor personen als bedoeld onder lid 8, sub
b, en lid 8, sub c, is een all-in tarief afgeleid van het wettelijk minimumloon
voor volwassenen op basis van een 36-urige werkweek.
De volgende kosten zijn uitgesloten voor vergoeding vanuit een pgb:
a.
Kosten voor bemiddeling.
b.
Kosten voor tussenpersonen of belangenbehartigers.
c.
Kosten voor het voeren van een pgb-administratie.
d.
Kosten voor ondersteuning bij het aanvragen en beheren van
een pgb.
e.
Kosten voor feestdagenuitkering en een eenmalige uitkering.
Loondoorbetaling bij ziekte, vervanging bij ziekte en claims zijn verzekerd
via de SocialeVerzekerings Bank (SVB).
Een pgb dient door de cliënt binnen drie maanden na toekenning te
worden aangewend ten behoeve van het resultaat waarvoor het is
verstrekt.
Het college kan in het Besluit nadere regels stellen over de hoogte van het
pgb.

9.

10.

11.
12.

13.

een arbeidsovereenkomst bedraagt maximaal het van toepassing
zijnde uurloon vermeerderd met de werkgeverslasten.
Het persoonsgebonden budget voor personen als bedoeld onder lid 6,
sub b, en lid 8, sub c, is een all-in tarief afgeleid van het wettelijk
minimumloon voor volwassenen op basis van een 36-urige werkweek.
De volgende kosten zijn uitgesloten voor vergoeding vanuit een pgb:
a.
Kosten voor bemiddeling.
b.
Kosten voor tussenpersonen of belangenbehartigers.
c.
Kosten voor het voeren van een pgb-administratie.
d.
Kosten voor ondersteuning bij het aanvragen en beheren van
een pgb.
e.
Kosten voor feestdagenuitkering en een eenmalige uitkering.
Loondoorbetaling bij ziekte, vervanging bij ziekte en claims zijn
verzekerd via de SocialeVerzekerings Bank (SVB).
Een pgb dient door de cliënt binnen drie maanden na toekenning te
worden aangewend ten behoeve van het resultaat waarvoor het is
verstrekt.
Het college kan in het Besluit nadere regels stellen over de hoogte van
het pgb.

Artikel 20. Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door derden
1.

2.

3.

Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij
de vaststelling van de tarieven die het hanteert voor door derden te
leveren diensten, in ieder geval rekening met:
a.
de aard en omvang van de te verrichten taken;
b.
een redelijke toeslag voor overheadkosten;
c.
een voor de sector reële mate van non-productiviteit van het
personeel als gevolg van verlof, ziekte, scholing en werkoverleg;
d.
kosten voor bijscholing van het personeel, en professionele
standaard
e.
het gemeentelijke kwaliteitsbeleid
Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij
de vaststelling van de tarieven die het hanteert voor door derden te
leveren overige voorzieningen, in ieder geval rekening met:
a.
de marktprijs van de voorziening, en
b.
de eventuele extra taken die in verband met de voorziening van
de leverancier worden gevraagd, zoals:
i. aanmeten, leveren en plaatsen van de voorziening;
ii. instructie over het gebruik van de voorziening;
iii. onderhoud van de voorziening, en
iv. verplichte deelname in bepaalde samenwerkingsverbanden
(bijv. sociaal wijkteams).
Het college onderzoekt uit het oogpunt van kwaliteit de geleverde zorg

Artikel 27. Verhouding prijs en kwaliteit levering dienst door derden
1.

2.

3.

4.

Ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering
van een dienst door een derde als bedoeld in artikel 2.6.4 van de wet en de
eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van de dienst stelt het college
vast:
a. een vaste prijs, die geldt voor een inschrijving als bedoeld in de
Aanbestedingswet 2012 en het aangaan van een overeenkomst
met de derde; of
b. een reële prijs die geldt als ondergrens voor:
i. een inschrijving en het aangaan van een overeenkomst
met de derde, en
ii. de vaste prijs, bedoeld in onderdeel a.
Het college stelt de prijzen, bedoeld in het eerste lid, vast:
a. overeenkomstig de eisen aan de kwaliteit van die dienst,
waaronder de eisen aan de deskundigheid van de beroepskracht,
bedoeld in artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, van de wet, en
b. rekening houdend met de continuïteit in de hulpverlening,
bedoeld in artikel 2.6.5, tweede lid, van de wet, tussen degenen
aan wie de dienst wordt verstrekt en de betrokken hulpverleners.
Het college baseert de vaste prijs of de reële prijs op de volgende
kostprijselementen:
a. de kosten van de beroepskracht;
b. redelijke overheadkosten;
c. kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten als
gevolg van verlof, ziekte, scholing, werkoverleg;
d. reis en opleidingskosten;
e. indexatie van de reële prijs voor het leveren van een dienst;
f. overige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde
verplichtingen voor aanbieders waaronder
rapportageverplichtingen en administratieve verplichtingen.
Het college kan het eerste lid, onderdeel b, buiten beschouwing laten
indien bij de inschrijving aan de derde de eis wordt gesteld een reële prijs
voor de dienst te hanteren die gebaseerd is op hetgeen gesteld is in het
tweede en derde lid. Daarover legt het college verantwoording af aan de
gemeenteraad.

5.

Artikel 31. Intrekking oude verordening en overgangsrecht
1.
2.

3.

4.
5.

6.

De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Winsum 2015
wordt ingetrokken.
Een cliënt houdt recht op een lopende voorziening verstrekt op grond van
de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Winsum 2015,
totdat het college een nieuw besluit heeft genomen waarbij het besluit
waarmee deze voorziening is verstrekt, wordt ingetrokken.
Aanvragen die zijn ingediend onder de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Winsum 2015 en waarop nog niet is beslist bij
het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld
krachtens deze verordening.
Van het in lid 3 gestelde kan ten gunste van de cliënt worden afgeweken.
Beslissing op bezwaarschriften tegen besluiten op grond van de
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Winsum 2015
geschieden op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Winsum 2015 die ten aanzien van de betreffende zaak zijn
rechtskracht behoudt.
Van het in lid 5 gestelde kan ten gunste van de cliënt worden afgeweken.

1.
Artikel 32. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
2.

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening
maatschappelijke ondersteuning BMWE-gemeenten 2017
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na
bekendmaking.

Het college bepaalt met welke derde als bedoeld in het eerste lid hij een
overeenkomst aangaat.

Artikel 38. Intrekking oude verordening en overgangsrecht
1.
2.

3.

4.
5.

6.

De Verordening maatschappelijke ondersteuning BMWE-gemeenten 2017
wordt ingetrokken.
Een cliënt houdt recht op een lopende voorziening verstrekt op grond van
de Verordening maatschappelijke ondersteuning BMWE-gemeenten 2017,
totdat het college een nieuw besluit heeft genomen waarbij het besluit
waarmee deze voorziening is verstrekt, wordt ingetrokken.
Aanvragen die zijn ingediend onder Verordening maatschappelijke
ondersteuning BMWE-gemeenten 2017 en waarop nog niet is beslist bij
het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld
krachtens deze verordening.
Van het in lid 3 gestelde kan ten gunste van de cliënt worden afgeweken.
Beslissing op bezwaarschriften tegen besluiten op grond van de
Verordening maatschappelijke ondersteuning BMWE-gemeenten 2017
geschieden op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning
BMWE-gemeenten 2017 die ten aanzien van de betreffende zaak zijn
rechtskracht behoudt.
Van het in lid 5 gestelde kan ten gunste van de cliënt worden afgeweken.

Artikel 39 Inwerkingtreding en citeertitel
1.
2.

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening
maatschappelijke ondersteuning BMWE-gemeenten 2017-2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na
bekendmaking.

In de toelichting op de Verordening maatschappelijke ondersteuning BMWE gemeenten 2017:
Was:

Wordt:

Artikel 13. Maatwerkvoorziening opvang en beschermd wonen
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. De
financiering daarvan loopt thans nog via de centrumgemeenten als bedoeld in de
Wmo 2007. Beschermd Wonen is - net als opvang - in principe landelijk
toegankelijk. Een cliënt met een indicatie voor Beschermd Wonen (of een aanvraag
die daartoe strekt) heeft net als elke Nederlander een vrije keuze om een
woongemeente te kiezen. Zie ook artikel 1.2.1, eerste lid onder b van de wet (zie
onder c voor opvang). De Wmo 2015 kent het begrip centrumgemeente niet.
Daarom is intergemeentelijke samenwerking noodzakelijk.

Hoofdstuk 4 Opvang en beschermd wonen en daarmee samenhangende pgb’s
Artikelsgewijze toelichting

Budget Beschermd Wonen
De middelen voor Beschermd Wonen (en ook van opvang) worden vanaf 1 januari
2020 verdeeld over alle gemeenten volgens een nieuw objectief verdeelmodel
Beschermd Wonen (al dan niet geïntegreerd met opvang). Tot die tijd is er sprake
van een overgangsfase en vindt de uitkering nog plaats aan de hiervoor bedoelde 43
‘centrumgemeenten’. Voor de BMWE-gemeente treedt de gemeente Groningen op
als zogeheten centrumgemeenten.
Aanspraak Beschermd Wonen
Een indicatie voor Beschermd Wonen is slechts aangewezen indien de cliënt is
aangewezen op een beschermende woonomgeving gelet op diens complexe
problematiek. Die kan betrekking hebben op onder meer het psychisch en
psychosociaal functioneren of een psychiatrisch ziektebeeld. Daarnaast is het zo dat
de maatwerkvoorzieningen zoals begeleiding geen passende bijdrage kunnen
bieden. De maatwerkvoorziening Beschermd Wonen is primair gericht op cliënten
die zich (nog) niet kunnen handhaven in de samenleving en om die reden zijn
aangewezen op noodzakelijk verblijf in een accommodatie van een aanbieder.
Daarvoor kan aanleiding bestaan omdat de cliënt er (nog) niet in slaagt om
zelfstandig te wonen zonder (in de directe nabijheid van) 24 uur per dag toezicht en
aangewezen ondersteuning. De aanbieder van Beschermd Wonen biedt
woonruimte, hotelfaciliteiten, toezicht en begeleiding, waaronder ook dagbesteding
is begrepen. De beschermende woonomgeving waarborgt de fysieke en sociale
veiligheid voor de cliënt en er wordt een passend pedagogisch klimaat geboden.

Artikel 17 Algemene bepaling
De bepaling is opgenomen omdat zo duidelijk wordt dat de bepalingen in dit
hoofdstuk
alleen gelden voor ……. beschermd wonen en opvang en daarmee samenhangende
pgb’s
Artikel 18 begripsomschrijvingen
Formele ondersteuning
De hier bedoelde ondersteuning heeft betrekking op de ondersteuning die met een
pgb bij derden wordt ingekocht. Het college stelt de pgb-tarieven voor
ondersteuning vast die door derden aan de cliënt in het kader van een
hulpverlenend beroep wordt geleverd. Deze derde en de cliënt hebben een
ondersteuningsovereenkomst gesloten die is goedgekeurd door het college. De
overeenkomst kan gesloten zijn met een natuurlijke persoon of met een
rechtspersoon. Van formele ondersteuning bij een natuurlijke persoon kan alleen
sprake zijn wanneer deze natuurlijke persoon de ondersteuning verleent in het
kader van een hulpverlenend beroep. Dat de ondersteuning in het kader van een
hulpverlenend beroep wordt gegeven moet blijken uit een inschrijving bij de Kamer
van Koophandel, een Modelovereenkomst en uit diploma´s of daarmee
vergelijkbare ervaring. Voor alle formele ondersteuning geldt dat deze aan de
kwaliteitseisen van de wet en de gemeentelijke regelgeving moet voldoen, dus ook
aan de professionele standaard die geldt voor de ondersteuning.
Informele ondersteuning
Informele ondersteuning wordt verleend door natuurlijke personen en is
ondersteuning in de zin van de wet. Deze informele ondersteuning kan dan ook als
zodanig worden geïndiceerd. De cliënt heeft deze ondersteuning nodig om te
kunnen participeren en zelfredzaam te zijn. Voor het tarief bij ondersteuning door
een natuurlijk persoon is van doorslaggevend belang of die ondersteuning wel of
niet wordt geleverd in het kader van een hulpverlenend beroep. Dat de
ondersteuning rechtstreeks moet voort vloeien uit een tussen personen bestaande

Daarvoor is het noodzakelijk dat aangewezen ondersteuning in principe 24 uur
bereikbaar is. Die ondersteuning zal bestaan uit begeleiding en toezicht. Het is
echter niet in alle gevallen zo dat cliënten permanent zijn aangewezen op een
beschermende woonomgeving met 24 uurs toezicht en/of begeleiding. Dat is
afhankelijk van het individuele geval. Het Beschermd Wonen kan gericht zijn op
ontwikkelen van de zelfredzaamheid, het psychisch en psychosociaal functioneren
van de cliënt. Ook kan het gaan om het stabiliseren van het psychiatrisch
ziektebeeld van de cliënt. In dat geval vormt het 24-uurs toezicht een belangrijke
voorwaarde van de beschermende woonomgeving. Voor cliënten met een indicatie
voor Beschermd Wonen geldt dus dat – afhankelijk van de aard en omvang van de
problematiek – verschillende woonvormen een passende bijdrage kunnen bieden.

relatie is geen voorwaarde voor informele ondersteuning. Mantelzorg vloeit
rechtstreeks voort uit een tussen personen bestaande relatie en wordt niet
verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. Iemand uit zijn sociaal
netwerk kan informele ondersteuning leveren, maar dat hoeft niet. Iemand kan ook
een advertentie zetten met een ondersteuningsvraag. Wanneer vervolgens deze
ondersteuning wordt geleverd door iemand die dat niet doet in het kader van een
hulpverlenend beroep is ook dan sprake van informele ondersteuning. Al deze
ondersteuning wordt om niet geleverd op vrijwillige basis. Het college wil deze
ondersteuning om niet en die niet in het kader van een hulpverlenend beroep
wordt geleverd stimuleren. Hulp en ondersteuning die door inwonende ouders of
inwonende kinderen ten opzichte van elkaar als huisgenoten wordt gegeven heeft
in beginsel het karakter van informele hulp. Onder omstandigheden kan er sprake
zijn van formele hulp in deze .
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin het gewenst wordt geacht deze
informele hulp die om niet door een natuurlijk persoon wordt geleverd en die niet
in het kader van een beroep wordt gegeven te vergoeden. In de verordening zijn
criteria opgenomen wanneer deze informele ondersteuning voor een vergoeding in
aanmerking kan komen en heeft daarvoor een afzonderlijk tarief vastgesteld. Een
pgb voor informele hulp is beperkt tot die gevallen waarin de ondersteuning de
gebruikelijke hulp overstijgt, structureel, zwaar, van een behoorlijke omvang is en
een hoge mate van verplichting kent.
Artikel 19 Algemene voorziening dak- en thuislozen zonder verblijfsalternatief
De opvang voor dak- en thuislozen zonder verblijfsalternatief biedt de mogelijkheid
van kortdurend onderdak voor de dag en de nacht als algemene voorziening. Het
voldoen aan een aantal algemene criteria is voldoende voor toegang. Er is daarbij
geen sprake van een maatwerktraject voor deze nacht- en dagopvang. Er is op dat
moment geen verblijfsalternatief.
Artikel 20 Maatwerkvoorziening opvang
Dit artikel is van toepassing op alle instellingen die opvang aanbieden in de
provincie Groningen en waarmee de gemeente Groningen een overeenkomst heeft
gesloten of een subsidie relatie heeft.
De toegangscriteria voor opvang verschillen feitelijk niet veel van de criteria die
onder de Wmo al golden. De opvang is bedoeld voor hen die niet beschikken over
een eigen woonruimte en die voor een slaapplek gedurende de nacht ofwel waren

aangewezen op buiten slapen ofwel overnachten in de openlucht en in overdekte
openbare ruimten (portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto)
en binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang, inclusief
eendaagse noodopvang, of binnen slapen bij vrienden, kennissen of familie, zonder
vooruitzicht op een slaapplek voor de daarop volgende nacht.
Ook de personen die als bewoner staan ingeschreven bij instellingen voor
maatschappelijke opvang (internaten en sociale pensions, woonvoorzieningen op
basis van particulier initiatief dat zich richt op semipermanente bewoning door
daklozen en particuliere commerciële pensions waar voornamelijk daklozen wonen)
behoren tot de doelgroep.
In de Wmo 2015 gelden de maatschappelijke opvang, opvang van personen die de
huiselijke situatie hebben verlaten in verband met risico’s voor hun veiligheid als
gevolg van huiselijk geweld en beschermd wonen als maatwerkvoorziening, met
uitzondering van de nacht- en dagopvang als bedoeld in artikel 15. In de Wmo 2015
zijn beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang als
maatwerkvoorzieningen ondergebracht. Met de decentralisatie is Groningen als
centrumgemeente verantwoordelijk geworden voor bijna (verblijf op basis van
behandeling uitgezonderd) de gehele keten van woon- en zorgvoorzieningen voor
de doelgroep maatschappelijke zorg, namelijk het crisisverblijf (de
maatschappelijke- en vrouwenopvang), het beschermd wonen, het begeleid wonen
en het begeleid zelfstandig wonen. Het college maakt afspraken met andere
gemeenten over wederzijdse warme overdracht van cliënten en de prioritering van
doelgroepen bij de toegang tot de opvang en beschermd wonen.
Bij voorkeur vindt de opvang in de eigen gemeente plaats. Opvang in de eigen
gemeente is kansrijker, omdat dan het bestaande sociale netwerk kan worden
aangesproken. Er kunnen echter zwaarwegende omstandigheden zijn voor opvang
buiten de eigen gemeente. Het kan dan gaan om redenen van veiligheid, of om
situaties waar acuut opvang geboden is maar de gemeente van herkomst op dat
moment geen plek beschikbaar heeft. In de Handreiking Landelijke toegang
maatschappelijke opvang van de VNG worden nadere beoordelingscriteria aan
bevolen. De gemeente Groningen is partij bij een landelijk convenant waarin
gemeenten zich gebonden achten aan deze beoordelingscriteria. Om te kunnen
bepalen in welke gemeente de voorwaarden voor een succesvol traject optimaal
zijn dient te worden gelet op de volgende feiten en omstandigheden:

- De aanwezigheid van een positief sociaal netwerk (familie en vrienden);
- Voorwaarden voor een succesvoltraject zoals bijvoorbeeld: actieve
schuldhulpverlening, bestaande relatie met GGZ, CJG, MO en politie e.a. in de
betreffende regio;
- Gegronde redenen om tegemoet te komen aan de wens van de cliënt om in een
bepaalde gemeente/regio te worden opgevangen. Deze redenen moeten voor alle
betrokken partijen aanvaardbaar zijn;
-Als contra-indicatie om een cliënt te plaatsen in een bepaalde regio gelden
redenen om de cliënte uit zin oude sociale netwerk te halen, of agressie tegen
medewerkers van betrokken partijen in de betreffende regio;
- Inschrijving in de basisregistraties personen (BRP).
In het derde lid is de crisisopvang beschreven. Deze crisisopvang is naar zijn aard
geen voorziening die je aanvraagt, waarna er een beoordeling en beschikking
plaatsvindt; het gaat hierbij om kortdurend voltijdverblijf naar aanleiding van een
crisissituatie, op voor specifiek dat doel bestemde plekken, voor opvang gedurende
drie dagen, en voor vrouwenopvang gedurende tien dagen. Er wordt snel
ingegrepen, en nadat de eerste crisis is bezworen, wordt nader gekeken voor meer
structurele hulp, waaronder de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening opvang.
Artikel 22 Beschermd wonen
Bij Beschermd Wonen is er altijd sprake van een psychiatrische diagnose en een
indicatie in de vorm van een zorgzwaartepakket (ZZP). Dit is een indicatie (van het
CIZ) met recht op intramuraal verblijf. Er zijn in de GGZ twee soorten ZZP’s. Het ZZP
‘B’ is voor mensen die intramuraal verblijven omwille van hun behandeling. Het ZZP
‘C’ is voor mensen die verblijven in een beschermde woonomgeving en waarbij
behandeling niet meer op de voorgrond staat. Hierbij gaat het om het bieden van
structuur en begeleiding. De ZZP’s B gaan naar de zorgverzekeraars en de ZZP’s C
naar gemeenten. Met de zorgverzekeraars zal moeten worden afgestemd wat
precies tot ieders verantwoordelijkheid behoort op grond van de Wmo 2015, de
Wet Langdurige Zorg, en de Zorgverzekeringswet.
In de Wmo is beschermd wonen aangewezen als er sprake is van psychische of
psychosociale problemen. Er is langere tijd een vorm van beschermd wonen nodig
en daarbij is intensieve begeleiding nodig. In het pakket zit geen vorm van
behandeling. Een eventuele behandelaar is dus niet direct betrokken bij de
zorgverlening. Wanneer nodig kan behandeling gegeven worden in een andere

instelling dan waar de cliënt woont. Dit zal gefinancierd worden vanuit de Zvw.
Onder beschermd wonen wordt in de Wmo 2015 verstaan:
- wonen in een accommodatie van een instelling;
- met het daarbij behorende toezicht en begeleiding;
- gericht op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie;
- gericht op het bevorderen van het psychische en psychosociaal functioneren;
- gericht op stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld;
- gericht op het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast;
- gericht op het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen;
- bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in
staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.
Voor personen die nu zorg ontvangen geldt een overgangsrecht van tenminste vijf
jaar. Gedurende dat overgangsrecht hebben zij recht op continuïteit van zorg.
Artikel 23
Het derde lid berust op het bepaalde in artikel 2.1.3 tweede lid onder b van de wet.
Hierin staat dat in de verordening in ieder geval wordt bepaald op welke wijze de
hoogte van een pgb wordt vastgesteld, waarbij geldt dat de hoogte toereikend
moet zijn.
In het vierde lid delegeert de raad het verder vaststellen van nadere regels over de
berekeningswijze van de hoogte van de pgb’s. Het college behoort deze nadere
regels te stellen, daarbij rekenschap gevende van het derde lid in samenhang met
het wettelijke kader.
Het vijfde lid is gebaseerd op het bepaalde in artikel 2.3.6 lid 4 van de wet. In de
verordening is bepaald dat de gemeente een informeel tarief hanteert indien de
zorg, hulp en/of ondersteuning wordt verleend door een persoon die behoort tot
het sociaal netwerk van de cliënt. Als voorwaarden betreffende het tarief gelden:
dat uit het pgb niet de kosten van bemiddeling of van de tussenpersonen mogen
worden betaald; daarnaast moet gemeente zich ervan vergewissen dat de
ondersteuning op kwalitatieve, doelmatige en veilige wijze plaatsvindt. Het tarief
voor de informele ondersteuning ligt niet hoger dan het gangbare tarief dat geldend
is voor informele zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz) overeenkomstig het
bepaalde in artikel 5.22 van de Regeling langdurige zorg. De hoogte van de tarieven

worden in de nadere regels bepaald.
Het zesde lid bevat bijzondere bepalingen ten aanzien van de berekening van het
PGB-budget Beschermd wonen informeel tarief. De gemeente kent namelijk in het
kader van beschermd wonen (‘wonen met begeleiding op maat’) de mogelijkheid
dat personen uit het sociaal netwerk (veelal ouders) de zorg en ondersteuning
leveren in een thuissituatie of in een gezamenlijk opgezet wooninitiatief. In deze
gevallen is veelal 24 uurstoezicht of 24 uursbereikbaarheid aan de orde. Indien
deze vorm van ondersteuning aangewezen is en daarvoor gemotiveerd wordt
gekozen kan een pgb worden verstrekt. De tariefopbouw van het pgb is modulair.
Ingeval van toekenning Pgb BW informeel wordt ten eerste een vast bedrag
verstrekt voor het 24 uurstoezicht. De hoogte daarvan is gerelateerd aan het
Wettelijk minimum(uur)loon, gebaseerd op 156 uur per maand, waarbij de
vergoeding is gelijk aan één uurloon per dag. Dit komt overeen met de systematiek
in de Cao gehandicaptenzorg. Verhoging van het pgb kan plaatsvinden door
indicatie van uren begeleiding of persoonlijke verzorging tegen een tarief dat niet
hoger is dan het gangbare tarief dat geldt voor informele hulp onder de Wlz. Een
mengvorm met in te kopen uren bij een aanbieder behoort ook tot mogelijkheden.
Het pgb kan worden verhoogd met een vergoeding voor één of meer te indiceren
dagdelen externe dagbesteding (formeel tarief) te relateren aan een
ontwikkelingsdoel.
Het zevende lid spreekt voor zichzelf.
Artikel 24 Bijdrage beschermd wonen
In het eerste lid is bepaald dat een bijdrage voor beschermd wonen is verschuldigd.
In het tweede lid is een verwijzing naar paragraaf drie hoofdstuk drie het
Uitvoeringsbesluit gemaakt, waar uitputtend wordt geregeld hoe hoog de bijdrage
voor beschermd wonen is. Daarin is geen relatie gelegd met de kostprijs van de
voorziening. Cliënten moeten nog zak- en kleedgeld overhouden en de bijdrage is
maximaal 2.284,60 euro per maand. De vaststelling en inning geschiedt door het
CAK.
Artikel 25 Bijdrage verblijf in opvang
In tegenstelling tot beschermd wonen is de bijdrage voor opvang niet uitputtend in
het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 geregeld. De gemeente heeft hier meer vrijheid
de hoogte van de bijdrage te bepalen.
Onder kostprijs wordt de prijs verstaan waarvoor de gemeente het verblijf in een

opvang heeft ingekocht bij de instelling. Indien sprake is van een aantal dagen of
een week verblijf in een opvang en voor beschermd wonen berekent het CAK of een
andere instantie de verschuldigde bijdrage in de kosten aan de hand van de door de
gemeente aangeleverde vierwekelijkse kostprijs. De gemeente moet het CAK dan
voorzien van een opname- en ontslagdatum, zodat de bijdrage in de kosten naar
evenredigheid van de duur van het verblijf kan worden vastgesteld.
Indien sprake is van een bijdrage in de kosten voor opvang en een bijdrage in kosten
voor een andere maatwerkvoorziening worden de bijdragen in de kosten door het
CAK bij elkaar opgeteld. Voorts geldt dat conform artikel 3.10, eerste lid, van het
besluit de betrokkenen niet minder mogen overhouden dan het vierwekelijks
bedrag aan zak- en kleedgeld.
Het tweede lid van artikel 3.10 van het landelijke Besluit regelt dat de cliënt die
meer dan een nacht in een opvang verblijft voor een andere maatwerkvoorziening
geen bijdrage in de kosten verschuldigd is. Dit geldt in gelijke zin als de echtgenoot
van die cliënt meer dan een nacht in een opvang verblijft. Indien hiervan sprake is
en voor zover er geen sprake is van personen die de thuissituatie hebben verlaten in
verband met risico's voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld doet het
college aan het CAK mededeling van de bijdragen in de kosten die door de bedoelde
instantie zijn vastgesteld. Het CAK zorgt dat de bijdrage in de kosten voor een
andere verstrekte maatwerkvoorziening voor de cliënt of zijn echtgenoot
gedurende de gehele periode van vier weken vervalt, ook al is bijvoorbeeld slechts
sprake van verblijf gedurende enkele nachten. Het CAK gaat pas opnieuw een
bijdrage in de kosten voor een andere verstrekte maatwerkvoorziening voor de
betreffende cliënt of zijn echtgenoot opleggen als het CAK een signaal heeft
ontvangen van de gemeente of de betreffende instelling dat het verblijf is
geëindigd. De oplegging geschiedt dan met ingang van de eerstkomende periode
van vier weken.
Om de veiligheid van personen die de thuissituatie hebben verlaten in verband met
risico's voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld te borgen moet de
verblijfplaats van deze personen geheim blijven. Daarom leveren instellingen voor
opvang van deze personen geen gegevens aan het CAK.
Artikel 16. Regels voor pgb
Lid 1.
Het college kan op grond van artikel 2.3.6 van de wet een pgb verstrekken. De
voorwaarden en weigeringsgronden in dit artikel volgen direct uit artikel 2.3.6 Wmo
2015. De beoordeling of er recht bestaat op een persoonsgebonden budget is op

Artikel 15. Regels voor pgb
Lid 1.
Het college kan op grond van artikel 2.3.6 van de wet een pgb verstrekken. De
voorwaarden en weigeringsgronden in dit artikel volgen direct uit artikel 2.3.6 Wmo
2015. De beoordeling of er recht bestaat op een persoonsgebonden budget is op

grond van artikel 2.3.6, tweede lid, van de wet voorbehouden aan het college. De
aanspraak op een persoonsgebonden budget is wettelijk bepaald voor de cliënt die
dat wenst. Daarmee is echter niet zonder meer gezegd dat er ook recht bestaat op
een persoonsgebonden budget. Het college beoordeelt of aan de voorwaarden
wordt voldaan. Opgemerkt wordt dat het college ook nog op grond van artikel 2.3.6,
vijfde lid onder b, van de wet bevoegd is het persoonsgebonden budget te
weigeren.

grond van artikel 2.3.6, tweede lid, van de wet voorbehouden aan het college. De
aanspraak op een persoonsgebonden budget is wettelijk bepaald voor de cliënt die
dat wenst. Daarmee is echter niet zonder meer gezegd dat er ook recht bestaat op
een persoonsgebonden budget. Het college beoordeelt of aan de voorwaarden
wordt voldaan. Opgemerkt wordt dat het college ook nog op grond van artikel 2.3.6,
vijfde lid onder b, van de wet bevoegd is het persoonsgebonden budget te
weigeren.

Een aanvraag voor een pgb kan geweigerd worden voor zover de kosten van het
pgb hoger zijn dan de kosten van de maatwerkvoorziening (artikel 2.3.6, vijfde lid,
onder a, van de wet). De situatie waarin het door de cliënt beoogde aanbod
duurder is dan het aanbod van het college betekent dus niet bij voorbaat dat het
pgb om die reden geheel geweigerd kan worden. Cliënten kunnen zelf bijbetalen
wanneer het tarief van de door hen gewenste aanbieder duurder is dan het door
het college voorgestelde aanbod. Het college kan het pgb slechts weigeren voor dat
gedeelte dat duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod. Dit kan zich
bijvoorbeeld voordoen doordat de gemeente vanwege inkoopvoordelen
maatwerkvoorzieningen al snel goedkoper zal kunnen leveren dan wanneer iemand
zelf ondersteuning inkoopt met een pgb. Daarbij kan gedacht worden aan
vervoers‐ of opvangvoorzieningen.

Een aanvraag voor een pgb kan geweigerd worden voor zover de kosten van het
pgb hoger zijn dan de kosten van de maatwerkvoorziening (artikel 2.3.6, vijfde lid,
onder a, van de wet). De situatie waarin het door de cliënt beoogde aanbod
duurder is dan het aanbod van het college betekent dus niet bij voorbaat dat het
pgb om die reden geheel geweigerd kan worden. Cliënten kunnen zelf bijbetalen
wanneer het tarief van de door hen gewenste aanbieder duurder is dan het door
het college voorgestelde aanbod. Het college kan het pgb slechts weigeren voor dat
gedeelte dat duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod. Dit kan zich
bijvoorbeeld voordoen doordat de gemeente vanwege inkoopvoordelen
maatwerkvoorzieningen al snel goedkoper zal kunnen leveren dan wanneer iemand
zelf ondersteuning inkoopt met een pgb. Daarbij kan gedacht worden aan
vervoers‐ of opvangvoorzieningen.

Lid 2 t/m 13
In deze leden wordt gehoor gegeven aan artikel 2.1.3, tweede lid, onder b, van de
wet. Hierin staat dat in de verordening in ieder geval wordt bepaald op welke wijze
de hoogte van een pgb wordt vastgesteld, waarbij geldt dat de hoogte toereikend
moet zijn. In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3,
blz. 39) is vermeld dat de gemeente bijvoorbeeld kan bepalen dat het pgb niet
hoger mag zijn dan een percentage van de kosten die voor de gemeente verbonden
zijn aan het verlenen van adequate ondersteuning in natura. Gemeenten hebben
daarmee ook de mogelijkheid om differentiatie aan te brengen in de hoogte van het
pgb. Gemeenten kunnen verschillende tarieven hanteren voor verschillende
vormen van ondersteuning en voor verschillende typen hulpverleners.

Lid 2 t/m 12
In deze leden wordt gehoor gegeven aan artikel 2.1.3, tweede lid, onder b, van de
wet. Hierin staat dat in de verordening in ieder geval wordt bepaald op welke wijze
de hoogte van een pgb wordt vastgesteld, waarbij geldt dat de hoogte toereikend
moet zijn. In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3,
blz. 39) is vermeld dat de gemeente bijvoorbeeld kan bepalen dat het pgb niet
hoger mag zijn dan een percentage van de kosten die voor de gemeente verbonden
zijn aan het verlenen van adequate ondersteuning in natura. Gemeenten hebben
daarmee ook de mogelijkheid om differentiatie aan te brengen in de hoogte van het
pgb. Gemeenten kunnen verschillende tarieven hanteren voor verschillende
vormen van ondersteuning en voor verschillende typen hulpverleners.

Gemeenten kunnen bij het vaststellen van tarieven in de verordening bijvoorbeeld
onderscheid maken tussen ondersteuning die wordt geleverd door het sociale
netwerk, door hulpverleners die werken volgens de kwaliteitsstandaarden en
hulpverleners die dat niet doen (zoals werkstudenten, zzp’ers zonder diploma’s
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e.d.). Dit is in lijn met de jurisprudentie in lid 4 t/m 8 uitgewerkt (Rechtbank NoordNederland 17-03-2016, nr. 15/3672 en Rechtbank Overijssel 30-09-2016, nr. AWB
15/2591). De BMWE gemeenten hanteren voor het sociaal en informeel netwerk
een all-in tarief gebaseerd op het minimumloon. Met het begrip all-in wordt
bedoeld dat tarief, alleen kan worden opgehoogd met werkgeverslasten zoals
bepaald in artikel 16 lid 10. Alle andere kosten zoals doorbetaling van vakantie,
indexering van het loon etc. moeten uit het all-in budget worden betaald.
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Lid 14.
In lid 14 is geconcretiseerd welke termijn is verbonden aan de besteding van het
persoonsgebonden budget. Dit dient de rechtszekerheid en voorkomt de situatie
waarin het recht oneindig open zou moeten staan.

Lid 13.
In lid 13 is geconcretiseerd welke termijn is verbonden aan de besteding van het
persoonsgebonden budget. Dit dient de rechtszekerheid en voorkomt de situatie
waarin het recht oneindig open zou moeten staan.

Lid 15.
In de verordening is de hoogte van het persoonsgebonden budget gewaarborgd. De
daadwerkelijke tarieven zijn opgenomen in het Wmo-besluit.
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Artikel 20. Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door derden
Het college kan de uitvoering van de wet, met uitzondering van de vaststelling van
de rechten en plichten van de cliënt, door aanbieders laten verrichten (artikel 2.6.4,
eerste lid, van de wet). Met het oog op gevallen waarin dit ten aanzien van een
voorziening gebeurt, moeten bij verordening regels worden gesteld ter waarborging
van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en
de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan (artikel 2.6.6, eerste lid, van
de wet). Daarbij dient in ieder geval rekening gehouden te worden met de
deskundigheid van de beroepskrachten en de arbeidsvoorwaarden.
Om te voorkomen dat alleen gekeken wordt naar de laagste prijs voor de uitvoering
worden in dit artikel een aantal andere aspecten genoemd waarmee het college bij
het vaststellen van tarieven (naast de prijs) rekening dient te houden. Hiermee
wordt bereikt dat een beter beeld ontstaat van reële kostprijs voor de activiteiten
die zij door aanbieders willen laten uitvoeren. Uitgangspunt is dat de aanbieder
kundig personeel inzet tegen de arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste
vaardigheden. Hiervoor is ten minste een beeld nodig van de vereiste activiteiten en
de arbeidsvoorwaarden die daarbij horen. Dit biedt een waarborg voor werknemers
dat hun werkzaamheden aansluiten bij de daarvoor geldende arbeidsvoorwaarden.

Artikel 27. Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door derden
Algemeen
Op 1 juni 2017 treedt het gewijzigde uitvoeringsbesluit Wmo 2015 in werking. Er
wordt een nieuw artikel 5.4 toegevoegd aan het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dat
tot doel heeft dat een gemeente een reële prijs betaalt voor een Wmo dienst,
waarmee de aanbieder kan voldoen aan de gemeentelijke eisen van kwaliteit en
continuïteit van deze dienst en de arbeidsrechtelijke verplichtingen aan de
beroepskracht die deze dienst verleent aan de cliënt. Naar aanleiding hiervan wordt
de verordening aangepast.
Eerste lid
In dit artikel wordt geregeld dat het college voor het leveren van een dienst door
een derde als bedoeld in artikel 2.6.4. van de wet, of een vaste prijs vaststelt of een
reële prijs vaststelt die geldt als ondergrens voor een inschrijving en het aangaan
van een overeenkomst met de derde of die geldt als ondergrens voor de vaste prijs.
In het geval het college een reële prijs vaststelt, is het mogelijk dat inschrijvers een
hoger tarief dan de reële prijs neerleggen. Het is niet mogelijk een lagere prijs neer
te leggen. Indien het college een vaste prijs vaststelt, dan zal het tarief voor de
inschrijvers gelijk zijn aan de vaste prijs.

Tweede lid
Bij het vaststellen van de prijs dient het college rekening te houden met de eisen
aan de kwaliteit van die dienst, waaronder de eisen aan de deskundigheid van de
beroepskracht, bedoeld in artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, van de wet en met
de continuïteit in de hulpverlening, bedoeld in artikel 2.6.5, tweede lid, van de wet,
tussen degenen aan wie de dienst wordt verstrekt en de betrokken hulpverleners.
De invulling van de continuïteit van de hulpverleningsrelatie in financiële zin is
nieuw voor de gemeenten. De aanbieder die de opdracht gegund krijgt moet
overleggen met de aanbieder die de opdracht tot dan toe had uitgevoerd over de
overname van personeel. De gedachte is dat overname van personeel gemakkelijker
verloopt indien de gemeente een reële prijs betaalt voor de opdracht.
Derde lid
Het college moet de vaste prijs of de reële prijs minimaal baseren op de in dit artikel
genoemde kostprijselementen. De opsomming in dit lid is niet uitputtend. De
gemeente kan er elementen aan toevoegen.
Vierde lid
Dit lid is niet verplicht op grond van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en is hier
opgenomen ter wille van de leesbaarheid en de samenhang van het hele artikel 19.
Het vierde lid biedt het college de mogelijkheid om geen vaste of reële prijs te
bepalen op basis van de genoemde kostprijselementen maar de bepaling van de
hoogte van een reële prijs over te laten aan de inschrijvende partijen. Het college
legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad.
Vijfde lid
Dit lid is niet verplicht op grond van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en is hier
opgenomen ter wille van de leesbaarheid en de samenhang van het hele artikel 18.
Het college bepaalt met welke derde hij een overeenkomst aangaat. Hieronder
wordt verstaan een aanbieder, te weten een natuurlijke persoon of een
rechtspersoon die jegens het college gehouden is een voorziening te leveren (zie
artikel 1.1.1 van de wet en artikel 1 van de toelichting bij deze verordening). Het
overeenkomen van contracten is het primaat van het college. Het Uitvoeringsbesluit
Wmo 2015 treedt dan ook niet in de contractvrijheid van het gemeentebestuur. Het
college legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad.

