Nadere Regels behorende bij de Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente
Wijdemeren 2018
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Wijdemeren;
overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen voor de uitvoering van de WMO en de
Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijdemeren 2018;
gelet op artikel 11, 13 en 15 van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente
Wijdemeren 2018 besluiten:
BESLUIT
vast te stellen de volgende Nadere regels behorende bij de Verordening Maatschappelijke
ondersteuning gemeente Wijdemeren 2018;

Hoofdstuk 1: Algemeen
Artikel 1. Definities
1. Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven
hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Verordening
Maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijdemeren 2018 en de Algemene wet bestuursrecht
(Awb).
2. onder CAK-periode wordt verstaan: Een periode van vier weken op basis waarvan het Centraal
Administratie Kantoor (CAK) de bijdrage in de kosten, zoals bedoeld in artikel 11 en 15 van de
Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2018, vaststelt.
Hoofdstuk 2. Het Persoonsgebonden budget
Artikel 2. Maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget
1. Verstrekking van een maatwerkvoorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget (hierna: pgb)
vindt, op grond van artikel 11 van de verordening, plaats op verzoek van cliënt.
2. Wanneer cliënt ondersteund wordt via een pgb voor diensten op grond van de Wmo 2015 gelden in
ieder geval de volgende voorwaarden:
a. Het pgb wordt uitsluitend gebruikt voor het betrekken van ondersteuning ten behoeve van het in de
beschikking vastgelegd resultaat;
b. indien cliënt zorg inkoopt bij derden, is de cliënt verplicht een zorgovereenkomst af te sluiten met de
zorgverlener(s);
c. het is de cliënt niet toegestaan bemiddelingskosten of administratiekosten te betalen vanuit het pgb;
d. het is de cliënt niet toegestaan de zorgverlener een eenmalige uitkering te verstrekken vanuit het
pgb;
e. het is de cliënt toegestaan reiskosten te vergoeden vanuit het pgb;
f. het is de cliënt toegestaan een feestdagenvergoeding van maximaal € 200, - te betalen vanuit het
pgb;
g. indien het pgb aan het einde van het jaar niet geheel is besteed, kan de cliënt aanspraak maken op
een vrij besteedbaar bedrag van maximaal € 100, -;
h. in geval van overlijden van de cliënt mag vanuit het PGB maximaal 1 maandloon worden uitgekeerd;
3. De cliënt sluit een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af voor schade die door het gebruik
van de voorziening niet zijnde een dienstverlening, aan derden kan ontstaan.
Artikel 3. Hoogte pgb
1. De hoogte van het pgb wordt op maat vastgesteld.
2. De maximale tegenwaarde van het pgb wordt bepaald aan de hand van de kostprijs van de
voorziening in natura.
3. Binnen het in lid 2 genoemde maximum wordt voor de vaststelling van de definitieve hoogte van
het pgb uitgegaan van de kostprijs van de voorziening die met het pgb wordt ingekocht indien de
kostprijs lager is dan het in artikel 2 vastgestelde maximale tegenwaarde.
4. Wanneer cliënt niet professionele ondersteuning verwerft/via het informele circuit ondersteuning
verwerft, wordt de hoogte van het pgb bepaald aan de hand van het geldend minimum uurloon
vanaf 23 jaar.
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5. Een pgb voor het gebruik van een (rolstoel)taxi/individueel taxivervoer bedraagt het in de regio
gangbare toepasselijke tarief, uitgaande van maximaal 500 zones per jaar.
6. Het gebruik van een eigen auto is algemeen gebruikelijk. Indien het gebruik van de eigen auto in
het specifieke geval van de cliënt niet als algemeen gebruikelijk kan worden beschouwd, bedraagt
het pgb voor het gebruik van de eigen auto €0,19 per kilometer tot 2500 kilometer per jaar.
7. Een pgb ten behoeve van een autoaanpassing bedraagt de laagste kostprijs van de noodzakelijke
aanpassingen. Aan het verkrijgen van een pgb voor een autoaanpassing, zijn de volgende
voorwaarden verbonden:
a. de cliënt vraagt minimaal twee offertes aan;
b. het college accepteert de geldende goedkoopst adequate offerte.
8. Een pgb ten behoeve van tijdelijke huisvesting of dubbele woonlasten bedraagt maximaal de
werkelijk gemaakte kosten, met als maximum de maximale huurgrens als genoemd in artikel 13
van de Wet op de huurtoeslag.
9. Een pgb voor aanschaf van een sportvoorziening bedraagt de laagste prijs die hiervoor zouden
worden gehanteerd door een door de gemeente gecontracteerde leverancier.
10. Indien een pgb wordt verstrekt voor de aanschaf van goederen wordt indien van toepassing een
(jaarlijks) bedrag verstrekt ter dekking van een deel van of de totale onderhouds- en
reparatiekosten. De maximale vergoeding staat gelijk aan het bedrag voor onderhouds- en
reparatiekosten voor de goedkoopst compenserende maatwerkvoorziening in natura.
11. Het tarief voor maatwerkvoorzieningen in natura wordt jaarlijks geïndexeerd conform de
ontwikkelingen van de prijsindex volgens het Centraal Bureau van de Statistiek en de NEA-index.
Hier wordt bij de toekenning van het pgb rekening mee gehouden.
Hoofdstuk 3. Bijdrage in de kosten
Artikel 4. Bijdrage in de kosten voor maatwerkvoorzieningen
1. Met uitzondering van de rolstoel en maatwerkvoorzieningen hulpmiddelen voor jeugdigen tot 18
jaar, is cliënt voor het gebruik van een maatwerkvoorziening een bijdrage in de kosten
verschuldigd.
2. Conform artikel 2.1.4. van de Wet wordt de bijdrage voor een maatwerkvoorziening met inbegrip
van een pgb, met uitzondering van die voor opvang, vastgesteld en voor de gemeente geïnd door
het CAK.
3. De bedragen die gelden voor een bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening zoals
bedoeld in artikel 15 lid 1 tot en met 4 en lid 7 en 8 van de verordening, zijn gelijk aan de
maximale bedragen zoals opgenomen in artikel 3.1 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Deze
bedragen worden, onverminderd artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, jaarlijks
gewijzigd bij ministeriële regeling aan de hand van de prijsindex voor de gezinsconsumptie.
4. De bedragen die gelden voor een bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening zoals
bedoeld in artikel 15 lid 5 en 6 van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente
Wijdemeren 2018, vallen binnen de kaders zoals gesteld in artikel 3.10 van het Uitvoeringsbesluit
Wmo 2015 en bedragen nooit meer dan de werkelijke kostprijs van het verblijf.
5. Wanneer cliënt via het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer gecompenseerd wordt (Wmo-taxi) dan
is er geen sprake van een bijdrage in de kosten zoals bedoeld in lid 1 tot en met 4 van dit artikel.
Er is dan sprake van een reizigersbijdrage (per zone) die overeenkomt met de geldende tarieven
van het reguliere openbaar vervoer.
Artikel 5. Hoogte en vaststelling bijdrage in de kosten voor opvang
1. Onverkort artikel 3.20 Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, is cliënt een bijdrage in de kosten voor een
maatwerkvoorziening zoals bedoeld in artikel 8 lid 5 van de verordening verschuldigd. Deze
verplichting geldt voor iedere kalenderdag waarop de cliënt in de opvang verblijft en voor de
looptijd dat de cliënt gebruik maakt van opvang.
2. Ingevolge artikel 15 lid 5 van de Verordening mandateert het college Kwintes/Stichting RIBW Gooi
& Vechtstreek te Huizen en de Stichting Blijfgroep te Amsterdam tot het opleggen en innen van de
bijdragen voor opvang.
3. De in lid 2 van dit artikel genoemde instellingen, belast met het opleggen en innen van bijdrage
voor opvang zijn verplicht aan het CAK een mededeling te doen van de bijdragen die zijn
vastgesteld, voor zover niet betrekking hebbende op personen die voor de thuissituatie hebben
verlaten in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld (artikel 2.1.4,
zevende lid, van de Wmo 2015).
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4. De hoogte van de bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, vierde lid van het WMO uitvoeringsbesluit, is
zodanig dat de cliënt na afdracht van de bijdrage, van zijn bijdrageplichtig inkomen, bedoeld in
artikel 3.9, eerste lid, omgerekend naar een bijdrageperiode als bedoeld in artikel 3.8, derde lid,
een bedrag overhoudt dat overeenkomt met het zak- en kleedgeld, vermeerderd met de
standaardpremie, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de zorgtoeslag en
gecorrigeerd met de zorgtoeslag.
5. De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, is niet verschuldigd indien de cliënt of zijn echtgenoot
gedurende twee of meer nachten aaneengesloten in de bijdrageperiode in een instelling voor
beschermd wonen verblijft.
6. Gedurende het kalenderjaar kan de bijdrage voor opvang slechts worden bijgesteld indien de
inkomsten op grond waarvan de bijdrage is vastgesteld, zijn vervallen of verminderd.
Artikel 6. Geen eigen bijdrage voor maatschappelijke zorg doelgroepen
1. Bij bepaalde vormen van bemoeizorg voor maatschappelijke zorgdoelgroepen is de cliënt geen
bijdrage in de kosten voor een maatwerkvoorziening verschuldigd. Het gaat om de doelgroepen,
bij wie zorgmijding leidt tot maatschappelijke uitval, of deze in stand houdt. Dit artikel is van
toepassing op de volgende vormen van bemoeizorg:
a. Bemoeizorg met vermoeden van verslavingsproblematiek of GGZ problematiek;
b. consultatie & Advies vraag vanuit de uitvoeringsdienst t.b.v. verslavingsproblematiek of GGZ
problematiek;
c. advies bij Methadonverstrekking (met toelichting);
d. begeleiding naasten waaronder mantelzorgers t.b.v. omgang verslavingsproblematiek;
e. administratieve ondersteuning bij aanhoudende verslavingsproblematiek;
f. begeleidingstraject daklozenopvang (voor de toelichting: niet de eigen bijdrage voor de
opvang zelf die door de opvang organisatie wordt geïnd);
g. ambulant begeleidingstraject vrouwenopvang (voor de toelichting: niet de eigen bijdrage voor
de opvang zelf die door de opvang organisatie wordt geïnd).
2. Cliënten tot en met 23 jaar zijn geen bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening
verschuldigd. Daarmee worden deze cliënten gelijk behandeld met hun leeftijdsgenoten die onder
de verlengde jeugdzorg vanuit de jeugdwet vallen.
Artikel 7. Zorgmijding en de eigen bijdrage
Het college kan besluiten om een individuele cliënt geen eigen bijdrage op te leggen als dit leidt tot
zorgmijding. Zorgmijding is ongewenst indien voor een cliënt indien:
a. de cliënt recht heeft op een maatwerkvoorziening en;
b. de cliënt maakt geen gebruik van de ondersteuning die wordt aangeboden en;
c. de cliënt heeft of regelt niet op andere wijze adequate ondersteuning en;
d. door het niet accepteren van de ondersteuning er een situatie kan ontstaan waardoor de
lichamelijke dan wel psychische problematiek zal toenemen.
Artikel 8. Eigen bijdrage vervoer naar dagbesteding
Vervoer naar en van de maatwerkvoorziening dagbesteding is uitgesloten van de eigen bijdrage.
Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Artikel 9. Inwerkingtreding
Deze nadere regels treden in werking gelijktijdig met de inwerkintreding van de Verordening wet
maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijdemeren 2018.
Artikel 10. Citeertitel
Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: “Nadere regels behorende bij de Verordening
Maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijdemeren 2018”.
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Bijlage
Regels voor een persoonsgebonden budget (PGB) bij een maatwerkvoorziening
Een PGB kan een geschikt instrument zijn voor de cliënt om zijn leven naar eigen wensen en
behoeften in te vullen. Het is een verstrekkingsvorm die bij uitstek geschikt is voor mensen die zelf de
regie over hun leven kunnen voeren. De gemeente vindt het van belang dat mensen zelf de regie over
hun leven kunnen voeren en stimuleert de inzet van een PGB.
1. Gemotiveerd plan
Als cliënt een maatwerkvoorziening in de vorm van een PGB wenst te ontvangen, heeft het de
voorkeur dat hij dit gemotiveerd, aan de hand van een opgesteld persoonlijk plan vraagt. In het plan
kan aangegeven worden hoe de verstrekking van een PGB leidt tot betere, effectievere en
doelmatiger ondersteuning. Door het opstellen van een persoonlijk plan wordt de cliënt gestimuleerd
na te denken over zijn zorgvraag, deze uit te werken en te concretiseren. Het persoonlijk plan kan de
cliënt zelf of met behulp van de onafhankelijk cliëntondersteuner opstellen.
De gemeente beoordeelt of dit plan voldoet en toetst na toekenning de zorgovereenkomst die cliënt
moet aanleveren bij de SVB.
2. Bekwaamheid van de aanvrager
Overwegende bezwaren zijn er als er een ernstig vermoeden is dat de budgethouder niet kan omgaan
met een PGB. De situaties waarbij het risico groot is dat het PGB niet besteed wordt aan het daarvoor
bestemde doel zijn:
- de cliënt is handelingsonbekwaam;
- de cliënt heeft als gevolg van dementie, een verstandelijke handicap of ernstige psychische
problemen onvoldoende inzicht in de eigen situatie;
- er is sprake van verslavingsproblematiek;
- er is sprake van schuldenproblematiek;
- er is eerder misbruik gemaakt van het PGB;
- er is eerder sprake geweest van fraude.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief. Er kunnen andere situaties denkbaar zijn waarin het
verstrekken van een PGB niet gewenst is. In deze situaties kan een PGB worden geweigerd. Om een
PGB af te wijzen op overwegende bezwaren, moet er enige feitelijke onderbouwing zijn op grond
waarvan afgewezen kan worden. Dit kan een medische onderbouwing zijn, maar ook het aantonen
van schulden of eerder misbruik. De onderbouwing wordt in de beschikking vermeld.
3. Kwaliteit van dienstverlening
In de Wmo heeft de aanvrager zelf de regie over de kwaliteit van de zorg die hij met zijn PGB
contracteert. Daarmee krijgt hij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geleverde
ondersteuning en kan hij deze zo nodig bijsturen. Hiermee kan dus vooraf getoetst worden of de
veiligheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid van de ondersteuning geleverd kan worden.
De kwaliteitseisen die gelden voor de ingekochte ondersteuning in natura kunnen niet 1 op 1
toegepast worden op het PGB. Bij het beoordelen van de kwaliteit weegt mee of diensten,
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen in redelijkheid geschikt zijn voor het doel
waarvoor het PGB wordt verstrekt. De aanvrager kan dit inzichtelijk maken in het persoonlijk plan. In
dit plan geeft de aanvrager aan:
- waar hij de ondersteuning gaat inkopen
- op welke manier deze ondersteuning bijdraagt aan zijn participatie en zelfredzaamheid en
- hoe de veiligheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid van de ondersteuning is gewaarborgd
- hoe de continuïteit van de ondersteuning bij ziekte of andere uitval wordt gegarandeerd. -extra
bij ondersteuning uit sociaal netwerk: de zorgverlener motiveert in het plan van aanpak Wmo
waarom de zorgverlener capabel is om de ondersteuning te bieden.
Als er geen persoonlijk plan is ingeleverd dient het gespreksverslag als persoonlijk plan.
4. Voorlichting
Zoals uit de Wmo 2015 is af te leiden, is het belangrijk dat cliënten vooraf goed weten wat het PGB
inhoudt en welke verantwoordelijkheden ze daarbij hebben. De cliënt wordt tijdens het brede gesprek,

4

maar ook later tijdens de aanvraagprocedure, door de Wmo-consulent geïnformeerd. Daarnaast
verzorgt de sociale verzekeringsbank (SVB) voorlichting voor en ondersteuning van budgethouders.
5. Eigen verantwoordelijkheden van de budgethouder
De budgethouder is zelf verantwoordelijk voor:
- het inkopen van de individuele voorziening, hulpmiddel of hulp;
- het onderhoud, de reparaties en de verzekering van het hulpmiddel (hiervoor kunnen jaarlijks
kosten tot een vastgesteld maximum bedrag worden gedeclareerd).
Degene die ingeschakeld wordt voor hulp is verantwoordelijk voor het doorgeven van loongegevens
aan de belastingdienst.
6. Beschikking PGB
Als de cliënt kiest voor een PGB, wordt in de toekenningbeschikking opgenomen:
- het budget waarmee de voorziening of hulp kan worden ingekocht. De bedragen zijn
opgenomen in de “financiële bijlage”;
- Voor welk resultaat het budget moet worden ingezet;
- Welke eisen er in de zorgovereenkomst opgenomen moeten worden;
- het feit dat er een eigen bijdrage moet worden betaald;
- de periode waarvoor deze toekenning geldt of de termijn waarbinnen de voorziening
aangeschaft dient te zijn;
- De wijze van verantwoording van de besteding van het budget.
De toekenning eindigt wanneer:
- de budgethouder verhuist naar een andere gemeente;
- de budgethouder overlijdt;
- als de indicatieperiode of geldigheidsduur is verstreken;
- als de budgethouder aangeeft dat zijn situatie is veranderd en (de gemeente) vaststelt dat de
voorziening niet meer voldoet;
- de budgethouder geen verantwoording aflegt;
- de budgethouder zijn PGB laat omzetten in ZIN.
7. Trekkingsrecht
In de Wmo 2015 is de verplichting opgenomen dat gemeenten PGB’s uitbetalen in de vorm van
trekkingsrecht Dit houdt in dat de gemeente het PGB niet op de bankrekening van de budgethouder stort,
maar op rekening van de SVB. De budgethouder laat via declaraties of facturen aan de SVB weten
hoeveel uren hulp zijn geleverd en de SVB zorgt vervolgens voor de uitbetaling aan de zorgverlener. De
niet bestede PGB bedragen worden door de SVB na afloop van de verantwoordingsperiode terugbetaald
aan de gemeente.
Een uitzondering wordt gemaakt voor de éénmalige PGB’s zoals voor een hulpmiddel of voorziening,
deze worden op basis van een geaccepteerde offerte rechtstreeks overgemaakt naar de
budgethouder. De budgethouder moet binnen 6 maanden de voorziening aanschaffen en middels een
factuur verantwoorden.
De uitvoeringskosten van de SVB worden niet doorberekend aan de budgethouder.
8. Inzetten sociaal netwerk of mantelzorgers
Tot het sociale netwerk worden personen gerekend uit de huiselijke kring en andere personen met wie
iemand een sociale relatie onderhoudt. Bijvoorbeeld familieleden die niet in hetzelfde huis wonen, buren,
vrienden en kennissen. Voor de gezinsleden binnen hetzelfde huishouden als de aanvrager wordt gebruik
gemaakt van de bepalingen rond gebruikelijke zorg zoals opgenomen in ‘richtlijn indicatieadvisering hulp bij
het huishouden’ van de MO zaak uit 2011.
Bij de inzet van een PGB voor iemand uit het sociaal netwerk moet aangetoond worden dat de
ondersteuning uit het sociale netwerk de gebruikelijke hulp overstijgt, aantoonbaar doelmatig is en dat dit
leidt tot betere en effectievere ondersteuning.
Dit is soms een grijs gebied. Het is namelijk onwenselijk om over te gaan tot betaling van hulp die anders
door het sociaal netwerk geleverd zou worden zonder betaling. Iedere situatie moet daarom apart worden
beoordeeld met als doel het versterken van de regie en zelfredzaamheid.
In het gemotiveerde plan van de cliënt kan hij of zij de wens uitspreken om zijn sociale netwerk of
mantelzorgers in te willen zetten. In navolging van de regering is de gemeente van mening dat de beloning
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van het sociale netwerk in elk geval beperkt moet blijven tot die gevallen waarin het de gebruikelijke hulp
overstijgt en dit aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is
dan zorg in natura. Overeenkomstig de huidige Wmo-praktijk met betrekking tot informele hulp wordt hierbij
in ieder geval gedacht aan diensten (zorg van mantelzorgers bijvoorbeeld). Informele hulp bij hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatregelen is minder goed denkbaar. Ingeval hiervoor een PGB wordt
aangevraagd is voor gemeenten van belang dat slechts een PGB wordt verstrekt indien naar het oordeel van
het college is gewaarborgd dat de in te kopen diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere
maatregelen veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt. Bij het beoordelen van de kwaliteit weegt
het college mee of de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen in redelijkheid
geschikt zijn voor het doel waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt.
9. Controle PGB
De controle met betrekking tot de uitgaven vanuit het persoonsgebonden budget wordt gedaan door de SVB.
Inhoudelijk kan de gemeente aan de voorkant al regelen dat een PGB op een juiste manier wordt ingezet. In
de beschikking wordt duidelijk weergegeven wat de omvang is en voor hoeveel jaar het PGB bedoeld is. Om
volstrekt duidelijk te laten zijn wat met het PGB aangeschaft moet worden en meer precies aan welke eisen de
voorziening moet voldoen, wordt een zo nauwkeurig mogelijk omschreven programma van eisen bij de
beschikking gevoegd. Periodiek kan de Wmo consulent toetsen of het persoonlijk plan nog voldoet of mogelijk
een actualisatie noodzakelijk is.
De effectiviteit van de inzet van een PGB wordt getoetst door middel van een periodiek keukentafelgesprek
met de budgethouder.
10. PGB voor hulp bij het huishouden of compensatie huishoudelijke taken
Omdat het bij hulp bij het huishouden (HH) of compensatie huishoudelijke taken (CHT) gaat om de inhuur van
menskracht, is het bij deze voorziening extra belangrijk dat de cliënt goed weet wat zijn rechten en plichten
zijn. In het indicatietraject wordt nagegaan of de cliënt, zelf of met hulp van iemand uit zijn sociaal netwerk ook
daadwerkelijk in staat is de eigen regie te voeren.
Voorwaarden
De Wmo stelt dat de cliënt met een PGB een gelijkwaardige voorziening moet kunnen treffen. Voor hulp bij het
huishouden betekent dit dat er een zorgverlener van betaald moet worden conform het minimum loon (en dat
er zo nodig werkgeverslasten uit betaald moeten kunnen worden). Eventuele ondersteuning wordt door de
SVB voor cliënten gratis geboden; dus hier worden geen kosten voor opgenomen in het PGB. De gemeente
keert een “bruto” PGB uit aan de SVB, hierop is geen eigen bijdrage in mindering gebracht. Het toegekende
PGB dient (volledig) te worden aangewend voor de inkoop van Hulp bij het Huishouden.
Voor hulp bij het huishouden geldt aanvullend dat de toekenning eindigt:
- op de laatste dag van de indicatieperiode;
- als de budgethouder wordt opgenomen in een WLZ instelling en deze opname een permanent
karakter heeft;
- als de budgethouder recht heeft op hulp bij het huishouden volgens een andere regeling;
- als de budgethouder verhuist naar een andere gemeente;
- als de budgethouder aangeeft geen PGB meer te willen ontvangen en eventueel kiest voor een
verstrekking in natura. In dat geval blijft het recht op hulp bij het huishouden (bij ongewijzigde
omstandigheden) bestaan, maar wijzigt de vorm en krijgt cliënt een nieuwe beschikking. Cliënt kan
één keer per jaar wisselen tussen het PGB en verstrekking in natura.
11. PGB bij rolstoelen, losse woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen
Programma van eisen
Wanneer cliënt kiest voor een PGB krijgt hij na indicatie bij de beschikking een Programma van Eisen
(PvE) waar de voorziening aan moet voldoen. De cliënt kan op basis van dit programma van eisen zelf
de voorziening aanschaffen.
Als cliënt een andere voorziening wil, kan hij daarvoor kiezen onder de voorwaarde dat de voorziening
geen (andere) belemmeringen oproept. De voorziening die de cliënt aanschaft moet wel de beperking
op hetzelfde niveau compenseren als in het programma van eisen wordt gesteld en niet slechts een
deel van het probleem oplossen.
Duur van de toekenning
De voorziening in de vorm van PGB wordt toegekend voor een periode van 7 jaar (tenzij anders
beschreven in de beschikking). Als de voorziening tussentijds niet blijkt te voldoen en er geen sprake
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is van veranderde omstandigheden, kan geen beroep worden gedaan op een vervangende
voorziening.
De situatie van de cliënt kan verslechteren. Als wordt verwacht dat deze (langzaam) achteruit gaat,
wordt dit ook opgenomen in het PvE. Indien nodig dient cliënt mee te werken aan een medisch
onderzoek of een passing.
PGB bedrag
Het PGB-bedrag voor voorzieningen dient in beginsel toereikend en vergelijkbaar te zijn met de natura
voorziening. De bedragen zijn afgeleid van de bedragen die gelden voor de natura voorzieningen, zonder
daarbij voor de gemeente geldende kortingen. De kosten van de individuele afgestemde aanpassingen
worden op grond van de offerte van de hulpmiddelenleverancier vastgesteld. Als de naturaverstrekking een
tweedehands voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de
verkorte termijn waarop de zaak technisch is afgeschreven. In de beschikking wordt een bedrag
opgenomen voor verzekering en onderhoud en reparaties. Deze kosten worden vergoed op declaratiebasis
tot een -in de beschikking vastgesteld- maximum bedrag per jaar.
De hoogte van het PGB-bedrag en de voorwaarden voor de verantwoording zijn opgenomen in de
beschikking. Een aanvraag voor een PGB kan geweigerd worden voor zover de kosten van het PGB hoger
zijn dan de kosten van de maatwerkvoorziening. Als het door de cliënt beoogde hulpmiddel duurder is dan
de goedkoopst, vergelijkbare voorziening in natura, betekent het niet dat het PGB om die reden geheel
geweigerd kan worden.
Cliënten kunnen zelf bijbetalen wanneer het tarief van de door hen gewenste voorziening duurder is. Het
PGB kan dan alleen geweigerd worden voor dat gedeelte dat duurder is dan de goedkoopst, vergelijkbare
voorziening in natura. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen doordat de gemeente vanwege inkoopvoordelen
maatwerkvoorzieningen al snel goedkoper kan leveren dan wanneer iemand zelf ondersteuning inkoopt
met een PGB.
Voor vervoer van en naar dagbesteding door het eigen sociale netwerk wordt geen PGB toegekend. Zie
hiervoor ook bijlage 2. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan uiteraard worden afgeweken. In dat geval kan
een kilometervergoeding worden toegekend van € 0,19 per kilometer. Voor vervoer van en naar
dagbesteding op grond van de Wmo wordt alleen een PG toegekend in combinatie met een indicatie voor
dagbesteding in de vorm van een PGB. Immers: bij een indicatie voor dagbesteding in natura wordt het
vervoer door de aanbieder georganiseerd indien nodig.
Aanschaf
Na ontvangst van de beschikking heeft cliënt 6 maanden de tijd om de voorziening aan te schaffen en
een factuur in te dienen. De Wmo consulent neemt na ca. vier maanden contact op met cliënt om te
vragen of het lukt om een voorziening aan te schaffen. Als het nodig is dan krijgt cliënt de mogelijkheid
om alsnog naar natura over te stappen.
Omzetting PGB in voorziening in natura
Een omzetting van het PGB in een voorziening in natura is niet meer mogelijk nadat het PGB reeds is
besteed aan een voorziening. De cliënt moet dan ten minste 7 jaar wachten met het doen van een
nieuwe aanvraag. Een voorziening of een PGB voor een voorziening wordt immers maar per 7 jaar
verstrekt.
Intrekking
In artikel 18 van de verordening is opgenomen dat de voorziening ingetrokken kan worden als de
cliënt de voorziening niet binnen 6 maanden aanschaft.
12. PGB bij individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
Voorwaarden
De Wmo stelt dat de cliënt met zijn PGB een gelijkwaardige voorziening moet kunnen treffen. Voor
begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf (logeeropvang) betekent dit dat er een zorgverlener
van betaald moet kunnen worden Eventuele ondersteuning wordt door de SVB voor cliënt gratis
geboden; dus hier zijn geen kosten voor opgenomen in het PGB. De gemeente keert een “bruto” PGB
uit aan het SVB, hierop is geen eigen bijdrage in mindering gebracht. Het toegekende PGB dient te
worden aangewend voor de inkoop van de in de beschikking omschreven voorziening.
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PGB-bedrag
Het tarief voor een PGB is mede gebaseerd op een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij het PGB
gaat besteden. Is toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen, en bedraagt ten hoogste
de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate maatwerkvoorziening in natura. De
hoogte van een PGB voor dienstverlening is opgebouwd uit verschillende kostencomponenten, zoals
salaris, vervanging tijdens vakantie, verzekeringen en reiskosten.
In bijlage 2 zijn de tarieven opgenomen die worden gehanteerd voor individuele begeleiding, dagbesteding
en kortdurend verblijf. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een professioneel en informeel tarief.
Let op: in uitzonderlijke gevallen kan altijd, beargumenteerd, van de tarieven worden afgeweken Voor
professionele ondersteuning hanteren we als uitgangspunt 80% van de ZIN-tarieven. Het informeel tarief is
lager dan het professionele tarief. Bij informele, niet-professionele is geen sprake van extra kosten, zoals
personeel en overhead. Ook zijn de eisen die aan kwaliteit en opleiding worden gesteld minder streng.
13. Maatwerk
Uiteraard is ook de toekenning van een PGB maatwerk. Een PGB moet toereikend zijn om de benodigde
ondersteuning in te kopen. In uitzonderlijke gevallen kan dan ook beargumenteerd worden afgeweken van
de vastgestelde tarieven en percentages tot maximaal 100% van het ZIN-tarief. Dat kan bijvoorbeeld het
geval zijn bij begeleiding voor zeldzame aandoeningen of beperkingen. Het gaat om uitzonderlijke gevallen
en er moet goed worden beargumenteerd waarom van het gestelde tarief wordt afgeweken. Het tarief kan
echter nooit hoger zijn dan het tarief voor zorg in natura. Cliënten kunnen eventueel zelf bijbetalen wanneer
het tarief van de door hen gewenste voorziening duurder is dan het tarief voor zorg in natura.
14. Vrij besteedbaar bedrag
Het PGB heeft geen vrij besteedbaar bedrag. Dit betekent dat alle uitgaven uit het PGB moeten worden
verantwoord. Op deze wijze worden cliënten met een PGB en cliënten met zorg in natura op gelijke wijze
behandeld. Cliënten die zorg in natura ontvangen hebben ook niet de beschikking over een vrij
besteedbaar bedrag.
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