
Nr. 130 

15 februari 2018 
 De raad van de gemeente Houten; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 januari 2018; 

 

gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6 en 2.6.6 van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015; 

BESLUIT: 

de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten, zoals vastgesteld bij raadsbesluit 

van 30 oktober 2014, als volgt te wijzigen. 

A. Artikel 1. Begripsbepalingen, wordt als volgt gewijzigd: 
 

1. Van het negende tot en met het twaalfde lid is een vernieuwde nummering van toepassing. 

 

2. Het dertiende tot en met zestiende lid worden toegevoegd en komen als volgt te luiden: 

13. De kostprijs: de kostprijs van een maatwerkvoorziening is gelijk aan de prijs waarvoor de 
gemeente de maatwerkvoorziening afneemt of aanschaft van een (gecontracteerde) 
aanbieder, indien nodig inclusief de bijkomende kosten, zijnde verzekerings- of 
onderhoudskosten.  

14. Diensten: huishoudelijke ondersteuning, ondersteuning zelfredzaamheid 1, 2 en 3, 
ondersteuning maatschappelijke deelname1, 2 en 3, kortdurend verblijf en vervoer van en 
naar de dagbesteding. 

15. Mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang, 
rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie en niet wordt 
verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. 

16. Zaak: Woningaanpassingen en hulpmiddelen. 
 
B. Artikel 4. Vooronderzoek; indienen persoonlijk plan, wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het artikel komt als volgt te luiden: 

1. Het college verzamelt alle voor het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet, 
van belang zijnde en toegankelijke gegevens over de cliënt en zijn situatie en maakt zo 
spoedig mogelijk met hem een afspraak voor een gesprek.  

2. Voor of tijdens het gesprek verschaft de cliënt het college alle overige gegevens en 
bescheiden die naar het oordeel van het college hiervoor nodig zijn en waarover de cliënt op 
dat moment redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. De cliënt verstrekt in ieder geval een 
identificatiedocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage. 

3. Als de cliënt genoegzaam bekend is bij de gemeente, kan het college in overeenstemming 
met de cliënt afzien van een vooronderzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid. 

4. Het college brengt de cliënt op de hoogte van de mogelijkheid om een persoonlijk plan als 
bedoeld in artikel 2.3.2, tweede lid, van de wet op te stellen en stelt hem gedurende zeven 
dagen na de melding in de gelegenheid het plan te overhandigen. 



 
C. Artikel 5. Gesprek, wordt als volgt gewijzigd: 
 

1. Het eerste lid, sub c en d komen als volgt te luiden: 

1. Het college onderzoekt in een gesprek tussen deskundigen en degene door of namens wie de 
melding is gedaan, dan wel diens vertegenwoordiger en waar mogelijk met de mantelzorger of 
mantelzorgers en desgewenst familie, zo spoedig mogelijk en voor zover nodig: 
c. de mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp of algemeen gebruikelijke 

voorzieningen zijn zelfredzaamheid of zijn participatie te handhaven of te verbeteren, of te 
voorzien in zijn behoefte aan een maatwerkvoorziening;  

d. de mogelijkheden om met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk 
te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie, of te voorzien in zijn 
behoefte aan een maatwerkvoorziening; 

 
2. Het eerste lid, sub f t/m i komen als volgt te luiden: 

f. de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene voorziening, zoals 
opgenomen in het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet, of door het verrichten 
van maatschappelijk nuttige activiteiten te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid 
of zijn participatie, of de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene 
voorziening te voorzien in zijn behoefte aan een maatwerkvoorziening;  

g. de mogelijkheden om door middel van samenwerking met zorgverzekeraars en 
zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en partijen op het gebied van 
publieke gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, te komen 
tot een zo goed mogelijk afgestemde dienstverlening met het oog op de behoefte aan 
verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie of aan beschermd wonen of 
opvang; 

h. de mogelijkheid om een maatwerkvoorziening te verstrekken; 
i. welke bijdragen in de kosten de cliënt met toepassing van het bepaalde bij of krachtens 

artikel 2.1.4 van de wet verschuldigd zal zijn, en. 

 
D. Artikel 10. Inhoud beschikking, wordt als volgt gewijzigd: 
 

Het tweede lid sub c komt als volgt te luiden: 

2. Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in natura wordt in de beschikking in ieder 
geval vastgelegd: 
c.   hoe de voorziening wordt verstrekt, en indien van toepassing, 

 

E. Artikel 11. Regels voor pgb, wordt als volgt gewijzigd: 

Het derde tot en met achtste lid komen als volgt te luiden: 

3. De hoogte van het totaal toe te kennen pgb: 
a. wordt vastgesteld aan de hand van een door de cliënt opgesteld plan over hoe de cliënt 

het pgb gaat besteden; 
b. is toereikend om veilige, doeltreffende, doelmatige en kwalitatief goede zorg of materiele 

voorzieningen van derden te betrekken;   
4. Het totaal toe te kennen pgb kan bestaan uit verschillende tarieven pgb, zijnde een tarief pgb 

voor dienstverlening, een zaak, een auto-aanpassing of verhuishulp. 
5. Het tarief van een  pgb voor dienstverlening, een zaak, een auto-aanpassing of verhuishulp 

bedraagt maximaal de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate in de 
gemeente beschikbare maatwerkvoorziening in natura.  

6. Het tarief van een pgb voor een zaak, een auto-aanpassing of verhuishulp wordt berekend op 
basis van de laagste kostprijs van de zaak die de cliënt zou hebben ontvangen als de zaak in 
natura zou zijn verstrekt via een door de gemeente gecontracteerde aanbieder of aannemer 
en rekening houdend met een reële termijn voor de technische afschrijving en de onderhouds- 
en verzekeringskosten. 



7. Het tarief van een pgb voor dienstverlening is opgebouwd uit verschillende 
kostencomponenten, zoals salaris, vervanging tijdens vakantie, verzekeringen en reiskosten 
en wordt als volgt berekend;  
a. Voor beroepsmatige ondersteuning die niet gecontracteerd is; op basis van het 

toepasselijke tarief per tijdseenheid dat hiervoor zou worden gehanteerd door een door de 
gemeente gecontracteerde aanbieder; 

b. Voor niet beroepsmatige ondersteuning; op basis van maximaal het op grond van art 5.22 
lid 1 sub A genoemde gangbare tarief per tijdseenheid van de regeling Wet langdurige 
zorg. 

8. Een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt, kan deze (zaak, auto-aanpassingen, diensten en 
andere maatregelen) onder de volgende voorwaarden betrekken van een persoon die behoort 
tot het sociale netwerk als:  
a. deze persoon hiervoor een tarief hanteert voor niet beroepsmatige ondersteuning; 

maximaal het op grond van art 5.22 lid 1 sub A genoemde gangbare tarief per 
tijdseenheid van de regeling Wet langdurige zorg;  en 

b. tussenpersonen of belangenbehartigers niet uit het pgb worden betaald. 
c. de ondersteuning, begeleiding of zaak gemotiveerd tot een gelijkwaardig of beter resultaat 

leidt dan de inzet van een professional. 
 

F. Artikel 12 vervalt en wordt artikel 17b. 

G. Artikel 13 wordt artikel 12 en wordt als volgt gewijzigd: 

1. De titel komt als volgt te luiden: Bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen en pgb’s. 

2. Het artikel komt als volgt te luiden: 

1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening dan wel 
pgb, zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode 
waarvoor het pgb wordt verstrekt, en afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt 
en diens echtgenoot. 

2. De bijdrage, dan wel het totaal van de bijdragen, is gelijk aan maximaal de kostprijs, tenzij 
overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 een lagere bijdrage is 
verschuldigd. 

3. De kostprijs van een: 
a. maatwerkvoorziening wordt bepaald door een aanbesteding, na consultatie in de markt of 

na overleg met de aanbieder; 
b. pgb, welke wordt doorgegeven aan het CAK, is maximaal gelijk aan de hoogte van het 

pgb.  
4.  In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, van de wet, worden de bijdragen voor een 

maatwerkvoorziening of pgb door het CAK vastgesteld en geïnd. 
5.  De bijdrage voor een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van een woningaanpassing 

voor een minderjarige cliënt is verschuldigd door de onderhoudsplichtige ouders, daaronder 
begrepen degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 
gegrond verzoek is toegewezen, en degene die anders dan als ouder samen met de ouder het 
gezag uitoefent over een cliënt. 

  



H. Artikel 14 wordt artikel 13 en wordt als volgt gewijzigd: 

1. De titel komt als volgt te luiden: Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning. 
 
2. Het eerste lid sub b komt als volgt te luiden: 

1. Aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de 
deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen, door: 
b.    het afstemmen van voorzieningen op andere vormen van zorg en ondersteuning; 

 

3. Het eerste lid sub d komt als volgt te luiden: 
1. Aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de 

deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen, door: 
d.   voor zover van toepassing, erop toe te zien dat de kwaliteit van de voorzieningen en de  

    deskundigheid van beroepskrachten tenminste voldoen aan de voorwaarden om in           

    aanmerking te komen voor de in de toepasselijke sector erkende keurmerken. 

4. Het tweede lid is komen te vervallen. 

I. Artikel 15 wordt artikel 14 en wordt als volgt gewijzigd: 

De titel komt als volgt te luiden: Meldingsregeling calamiteiten en geweld. 

 

J. Artikel 16 wordt artikel 15 en wordt als volgt gewijzigd: 

1. De titel komt als volgt te luiden: Voorkoming en bestrijding ten onrechte ontvangen 

maatwerkvoorzieningen en pgb’s en misbruik of oneigenlijk gebruik van de Wmo 2015. 

2. Het artikel komt als volgt te luiden: 

1. Het college informeert cliënten of hun vertegenwoordiger in begrijpelijke bewoordingen over  
de rechten en plichten die aan het ontvangen van een maatwerkvoorziening of pgb zijn 
verbonden en over de mogelijke gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. 

2. Onverminderd artikel 2.3.8 van de wet doet een cliënt aan het college op verzoek of onverwijld 
uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden, waarvan hem 
redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een 
beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 van de wet. 

3. Onverminderd artikel 2.3.10 van de wet kan het college een beslissing als bedoeld in artikel 
2.3.5 of 2.3.6 van de wet herzien dan wel intrekken als het college vaststelt dat: 
a. de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of 

volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid; 
b. de cliënt niet langer op de maatwerkvoorziening of het pgb is aangewezen; 
c. de maatwerkvoorziening of het pgb niet meer toereikend is te achten; 
d. de cliënt langer dan 8 weken verblijft in een instelling als bedoeld in de Wet langdurige 

zorg of de Zorgverzekeringswet; 
e. de cliënt niet voldoet aan de aan de maatwerkvoorziening of het pgb verbonden 

voorwaarden, of 
f.     de cliënt de maatwerkvoorziening of het pgb niet of voor een ander doel gebruikt. 
g. de cliënt zich niet houdt aan de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in de 

bruikleenovereenkomst. 
4. Een beslissing tot verlening van een pgb kan worden ingetrokken als blijkt dat het pgb binnen 

zes maanden na toekenning niet is aangewend voor de bekostiging van de voorziening 

waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden. 

5.   Als het college een beslissing op grond van het derde lid, onder a, heeft ingetrokken en de 

verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens door de cliënt opzettelijk heeft 

plaatsgevonden, kan het college van de cliënt en degene die daaraan opzettelijk zijn 

medewerking heeft verleend, geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten 

onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten onrechte genoten pgb. 



6.   Als het recht op een in eigendom of in bruikleen verstrekte voorziening is ingetrokken, kan 

deze voorziening worden teruggevorderd. 

3. Het zevende lid is vervallen en wordt artikel 15b. 

K. Artikel 15a. wordt als nieuw artikel toegevoegd. 

 

1. De titel komt als volgt te luiden: Opschorting betaling uit het pgb. 

2. Het artikel komt als volgt te luiden: 

1. Het college kan de Sociale verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een 
gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb voor ten hoogste dertien weken 
als er ten aanzien van een cliënt een ernstig vermoeden is gerezen dat sprake is van een 
omstandigheid als bedoeld in artikel 2.3.10, eerste lid, onder a, d of e, van de wet. 

2. Het college kan de Sociale verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een 
gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb voor de duur van de opname 
als sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 15, derde lid, onder d. 

3. Het college stelt de pgb-houder schriftelijk op de hoogte van het verzoek op grond van het 
eerste en tweede lid. 

L. Artikel 15b. vervangt artikel 15, zevende lid en wordt als nieuw artikel toegevoegd. 

1. De titel komt als volgt te luiden: Onderzoek naar kwaliteit en recht- en doelmatigheid 

maatwerkvoorzieningen en pgb’s. 

2. Het artikel komt als volgt te luiden: 

Het college onderzoekt, al dan niet steekproefsgewijs, het gebruik van maatwerkvoorzieningen en 

pgb’s met het oog op de beoordeling van de kwaliteit en recht- en doelmatigheid daarvan. 

M. Artikel 17 wordt artikel 16 en wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. De titel komt als volgt te luiden: Jaarlijkse waardering mantelzorgers. 

2. Het artikel komt als volgt te luiden: 

1. Mantelzorgers van cliënten in de gemeente kunnen door middel van een melding bij het 
college voor het ontvangen van een jaarlijkse blijk van waardering in aanmerking worden 
gebracht. 

2. Het college bepaalt bij besluit waaruit de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers 
van cliënten in de gemeente bestaat 
 

N. Artikel 18 wordt artikel 17 en wordt als volgt gewijzigd: 

 
1. De titel komt als volgt te luiden: Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of 

chronische problemen. 

2. Het artikel komt als volgt te luiden: 

1. Het college kan in overeenstemming met het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet, 
op aanvraag aan personen met een beperking of chronische, psychische of psychosociale 
problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een 
tegemoetkoming verstrekken ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie. 

2. De hoogte van de bedragen zijn overeenkomstig het Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Houten. 

  



 
O. Artikel 17b vervangt artikel 12 en wordt als nieuw artikel toegevoegd. 

P. Artikel 19 wordt artikel 18 en wordt als volgt gewijzigd: 

1. De titel komt als volgt te luiden: Verhouding prijs en kwaliteit levering dienst door derden. 

2. Het artikel komt als volgt te luiden: 

1 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: 

1. een inschrijving en het aangaan van een overeenkomst met de derde, en  
2. de vaste prijs, bedoeld in onderdeel a. 

2. 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. 

3. 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. 
Q. Artikel 20 wordt artikel 19 en wordt als volgt gewijzigd: 

De titel komt als volgt te luiden: Klachtregeling. 

R. Artikel 21 wordt artikel 20 en wordt als volgt gewijzigd: 

De titel komt als volgt te luiden: Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke 

ondersteuning. 

S. Artikel 22 wordt artikel 21 en wordt als volgt gewijzigd: 

 
1. De titel komt als volgt te luiden: Betrekken van ingezetenen bij het beleid. 
 
2. Het artikel komt als volgt te luiden: 

1. Het college stelt ingezetenen vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen voor het beleid 
betreffende maatschappelijke ondersteuning te doen, advies uit te brengen bij de 
besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende maatschappelijke 
ondersteuning, en voorziet hen van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen. 

2. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij 
onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een 
adequate deelname aan het overleg benodigde informatie en ondersteuning. 

3. Het college stelt nadere regels vast ter uitvoering van het eerste en tweede lid. 
 

T. Artikel 23 wordt artikel 22 en wordt als volgt gewijzigd: 

 



De titel komt als volgt te luiden: Evaluatie. 
 

U. Artikel 24 wordt artikel 23 en wordt als volgt gewijzigd: 

 
De titel komt als volgt te luiden: Intrekking oude verordening en overgangsrecht. 
 

V. Artikel 25 wordt artikel 24 en wordt als volgt gewijzigd: 

1. De titel komt als volgt te luiden: Inwerkingtreding en citeertitel. 
 
2. Het tweede lid komt als volgt te luiden: 

 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke ondersteuning. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 13 februari 2018. 

De raad van de gemeente Houten, 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

W. van Zanen.     W.M. de Jong 

  

 

 

 


