Artikelnummer
Artikel 6,
lid 6

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2023

In het onderzoek wordt -indien van toepassing- gebruik gemaakt van de
bepalingen van het Protocol Gebruikelijke Zorg, CIZ 2005 voor HO en Protocol
Gebruikelijke Zorg CIZ versie 7.1. of nadien vastgestelde versies;

In het onderzoek wordt – indien van toepassing – gebruik gemaakt van het
door het college vastgestelde beleid aangaande gebruikelijke hulp.

Art 13.

Artikel over Herstelgerichte Hulp bestond nog niet. Artikel 13 ging in de vorige
verordening over Collectief vervoer. Dit is nu artikel 17.

Artikel 13 : Herstelgerichte Hulp

Artikel over Herstelgerichte Hulp bestond nog niet. Artikel 14 ging in de vorige
verordening over Weigeringsgronden. Dit is nu artikel 18.

Artikel 14: Vorm van Herstelgerichte Hulp

Art 14.

1. Een inwoner kan in aanmerking komen voor herstelgerichte hulp,
indien uit het ingewonnen deskundig advies blijkt dat Herstelgerichte
Hulp een passende voorziening is.
2. Herstelgerichte Hulp kan als zelfstandige maatwerkvoorziening worden
geïndiceerd maar kan ook gecombineerd worden met andere
maatwerkvoorzieningen
3. Andere maatwerkvoorzieningen worden niet ingezet wanneer uit het
advies van de deskundige blijkt dat die voorziening(en) antirevaliderend werken op de inzet van Herstelgerichte Hulp.
4. Indien de Herstelgerichte Hulp voortijds is beëindigd, ontvangt de
gemeente een door de deskundige opgestelde afrondende rapportage.
5. Als Herstelgerichte hulp is ingezet als goedkoopst passende
voorziening en hiervan zonder gegronde reden geen gebruik wordt
gemaakt, dan bestaat er ten aanzien van de ondersteuningsbehoefte
waarvoor de voorziening is ingezet geen aanspraak op andere
maatwerkvoorzieningen.

1. Herstelgerichte Hulp is opgebouwd uit een eerste fase van 14 weken
waarin de training plaatsvindt van twee trainingen per week en wordt
afgesloten met een eindmeting en rapportage
2. Indien de eerste fase positief is doorlopen, vindt een borgingsfase
plaats van 1 jaar.
3. Indien nodig, kan een tweede borgingsjaar worden ingezet
Art 15

Artikel over Huishoudelijke ondersteuning (plus) bestond nog niet. Artikel 15 ging
in de vorige verordening over Inhoud beschikking. Dit is nu artikel 19.

Artikel 15: Huishoudelijke ondersteuning (plus)
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1. Een persoon met beperkingen, chronische psychische of psychosociale
problemen kan in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden als
hij door zijn belemmeringen, rekening houdend met de beschikbaarheid
van de gebruikelijke hulp en onverplichte mantelzorg, niet of
onvoldoende in staat is tot het verzorgen van het huishouden van
zichzelf of van de leefeenheid waartoe hij behoort.
2. Er kan ook hulp bij het huishouden geboden worden als deze
kortdurend, al dan niet in verband met het tijdelijk ontbreken van
mantelzorg, noodzakelijk is.

Art 16

Artikel bestond nog niet. Artikel 16 ging in de vorige verordening over Regels
voor pgb. Dit is nu artikel 20.

Artikel 16: Soort, omvang en vorm van de huishoudelijke hulp
1. Hulp bij het huishouden wordt als maatwerkvoorziening verstrekt als
huishoudelijke ondersteuning (HO) of huishoudelijke ondersteuning plus
(HO+). Daarbij geldt dat:
a. HO een maatwerkvoorziening is waarbij geheel of gedeeltelijk
activiteiten op het gebied van het huishouden worden overgenomen. De
cliënt is in staat tot zelfregie over de planning en organisatie van de
activiteiten;
b. HO+ een maatwerkvoorziening is waarbij geheel of gedeeltelijk
activiteiten op het gebied van het huishouden worden overgenomen met
inbegrip van hulp bij de organisatie van het huishouden aangezien de
cliënt zelf niet in staat is regie over zijn huishouding te voeren.
Het college hanteert ‘de Wmo richtlijn indicatiestelling hulp bij het huishouden’
om vast te stellen of de cliënt, niet of onvoldoende in staat is tot het verzorgen
van het huishouden van zichzelf of van de leefeenheid waartoe hij behoort.

Art 18, lid
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Bij de te verstrekken vervoersvoorziening wordt ten aanzien van de
vervoersbehoefte ten behoeve van maatschappelijke participatie uitsluitend
rekening gehouden met de verplaatsingen in de directe woon- en leefomgeving.

Art. 20 lid
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Onverminderd artikel 2.3.6, tweede en vijfde lid van de wet verstrekt het college
geen pgb:

Bij de te verstrekken vervoersvoorziening wordt ten aanzien van de
vervoersbehoefte ten behoeve van maatschappelijke participatie uitsluitend
rekening gehouden met de verplaatsingen in de directe woon- en
leefomgeving. Onder directe woon- en leefomgeving wordt verstaan, een
afstand van 25,5 kilometer rondom het woonadres.
Onverminderd artikel 2.3.6, tweede en vijfde lid van de wet verstrekt het college
geen pgb voor zover de aanvraag betrekking heeft op de kosten die de
belanghebbende voorafgaand aan de indiening van de aanvraag, heeft
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a. voor zover de aanvraag betrekking heeft op de 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;

Art. 20 lid
12

b. voor zover de cliënt het beheren van het persoonsgebonden budget overlaat
aan de aanbieder die de ondersteuning levert of een persoon die werkzaam is bij
of voor deze aanbieder. Dit geldt niet voor zover de beheerder behoort tot het
sociale netwerk van de cliënt en er geen andere passende oplossingen mogelijk
zijn.
12. De hoogte van een pgb voor beschermd wonen (formeel en zzp) wordt als
volgt bepaald:
a. ‘Verblijf accommodatie met toezicht op afroep of 24 uurstoezicht’
bedraagt 100% van het inkooptarief Zorg in Natura (ZIN) per etmaal
indien de zorg bij een instelling wordt ingekocht. Indien de zorg bij een
ZZP-er wordt ingekocht bedraagt het tarief 85% van het inkooptarief ZIN,
na aftrek huisvestingscomponent;
b. ‘Woonbegeleiding complex’ bedraagt 85% van het inkooptarief ZIN per
uur;
c. ‘Thuis plus’ bedraagt 85% van het inkooptarief ZIN per etmaal;
d. ‘Activering en participatie’ bedraagt 100% van het inkooptarief ZIN per
dagdeel en kan, indien noodzakelijk, een tarief voor vervoer worden
gehanteerd van € 5,58 per dagdeel.
e. Beschermd Wonen ingeval verblijf en inwoning plaatsvindt bij een
instelling die de wooncomponent in rekening brengt is 100% van het ZIN
tarief;
f. Beschermd Wonen (informeel) is modulair samengesteld en opgebouwd
uit de volgende
onderdelen:
– toezicht, waarvan het tarief wordt vastgesteld op basis van één
wettelijk minimumuurloon
per dag.
– begeleiding/ondersteuning, waarvan het tarief € 20,00 per uur bedraagt
en
– vakantie/respijtzorg, waarvan de hoogte gelijk is aan 8,33% van de
voorgaande onderdelen
zoals onder f. genoemd en voor zover noodzakelijk,
g. Dagbesteding kan in het kader van beschermd wonen niet informeel
worden geleverd.

gemaakt en niet meer is na te gaan of de ingekochte voorziening noodzakelijk
was.

a.

b.

c.

d.

e.
f.

De hoogte van een pgb voor Beschermd wonen (formeel en ZZP)
wordt als volgt bepaald:
‘verblijf accommodatie met toezicht op afroep of 24 uurs toezicht’
bedraagt maximaal 100% van het inkooptarief zorg in natura
(ZIN) minus het huisvestingscomponent, indien de
zorg/ondersteuning wordt ingekocht bij een instelling die wat
betreft aard en kwaliteit vergelijkbaar is met een gecontracteerde
instelling. Indien de zorg door een ZZP’er wordt ingekocht
bedraagt het tarief maximaal 85% van het inkooptarief ZIN, na
aftrek huisvestingscomponent;
woonbegeleiding complex (intra- en extramuraal) bedraagt 100%
van het inkooptarief ZIN per uur en ingeval van inkoop via ZZP’er
maximaal 85% van het inkooptarief ZIN;
‘Thuis Plus’ voor de bandbreedte 1-3 uur, 4-6 uur en 7- 10 uur per
week bedraagt indien de ondersteuning wordt ingekocht bij een
instelling die wat betreft aard en kwaliteit vergelijkbaar is met een
gecontracteerde instelling 100% en ingeval van inkoop via ZZP’er
maximaal 85% van het inkooptarief ZIN;
activering en participatie bedraagt 100% van het inkooptarief ZIN
per dagdeel en kan, indien noodzakelijk, een door het college
vast te stellen adequaat tarief voor vervoer worden gehanteerd;
de hoogte van het pgb wordt jaarlijks per 1 januari opnieuw
afgeleid van de dan geldende ZIN tarieven.
Beschermd Wonen ingeval verblijf en inwoning plaatsvindt bij een
instelling die de wooncomponent in rekening brengt is 100% van
het ZIN tarief;
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h. Naast de informele ondersteuning kan ook professionele ondersteuning
worden ingekocht.

g. Beschermd Wonen (informeel) is modulair samengesteld en
opgebouwd uit de volgende onderdelen:
– toezicht, waarvan het tarief wordt vastgesteld op basis van één
wettelijk minimumuurloon per dag.
– begeleiding/ondersteuning, waarvan het tarief € 20,00 per uur
bedraagt en
– vakantie/respijtzorg, waarvan de hoogte gelijk is aan 8,33% van
de voorgaande onderdelen
zoals onder h. genoemd en voor zover noodzakelijk,
h. Dagbesteding kan in het kader van beschermd wonen niet
informeel worden geleverd.
i. Naast de informele ondersteuning kan ook professionele
ondersteuning worden ingekocht.

Art. 27 lid
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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.

Cliënt mag bij beschermd wonen 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.

Art. 28 lid
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Cliënt mag bij beschermd wonen 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.

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.
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Toelichting verordening maatschappelijke ondersteuning
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Toelichting
art. 26

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.

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.
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Voor personen die nu zorg ontvangen geldt een overgangsrecht
van tenminste vijf jaar. Gedurende dat overgangsrecht hebben zij
recht op continuïteit van zorg.
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