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In het regeerakkoord is afgesproken dat voor Wmo-voorzieningen een vast tarief van € 17,50 per 

periodebijdrage zal worden ingevoerd (abonnementstarief). Voor de invoering van het 

abonnementstarief is een wetswijziging vereist en daarom kan de maatregel pas per 1 januari 2020 

volledig worden ingevoerd. Voor 2019 is door de minister gekozen voor een tussenvorm. Het 

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt voor 2019 zo gewijzigd dat een maximale periodebijdrage van € 

17,50 voor maatwerkvoorzieningen per 1 januari 2019 van kracht wordt. Het Besluit verlaging bijdrage 

Wlz zorg en maatschappelijke ondersteuning (Kamerstukken II 2017/18, 34 104, nr. 225 (hierna: 

Besluit)) is in oktober 2018 gepubliceerd. Naar aanleiding van voornoemd Besluit zijn aanpassingen 

noodzakelijk in artikel 13 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Schagen 2018. Een 

andere aanleiding om artikel 13 van genoemde de verordening te wijzigen is het besluit van de raad 

van 5 november 2019 om per 1 januari 2020 een eigen bijdrage in te voeren bij de individuele 

begeleiding en dagbesteding.  

 

In onderstaande Was-Wordtlijst ziet u het huidige artikel 13 en het nieuwe artikel 13.  
 

Was Wordt lijst  

 

Was  Wordt  

Artikel 13. Bijdrage in de kosten van 

maatwerkvoorzieningen en pgb’s 

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 zijn echtgenoot. 

2. Een bijdrage in de kosten, bedoeld in het eerste 

lid, is niet verschuldigd bij de volgende 

maatwerkvoorzieningen:  

- begeleiding 

- dagbesteding  

- vervoersbudget 

- (rolstoel)taxivergoeding. 

3. De bijdrage, dan wel het totaal van de bijdragen, is 

gelijk aan de kostprijs, tenzij overeenkomstig 

hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 

een lagere bijdrage is verschuldigd.  

4.De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen 

en de percentages die gelden voor  

berekening van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die 

genoemd in artikel 3.8, eerste lid, van het 

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. 

5. Het college draagt zorg voor de kenbaarheid van 

de bedragen en percentages, bedoeld in het vierde 

lid.  

 

6. De kostprijs van een: 

a. maatwerkvoorziening wordt bepaald door een 

aanbesteding, na consultatie in de markt of na 

overleg met de aanbieder; 

Artikel 13. Bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen 

en pgb’s 

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 zijn echtgenoot. 

 

2. In afwijking van het eerste lid is geen bijdrage verschuldigd 

voor: 

• het vervoersbudget 

• de (rolstoel)taxivergoeding. 

 
 
 
3. De bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van het 

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dan wel het totaal van de 

bijdragen, is gelijk aan de kostprijs, tot aan ten hoogste € 19,00  

per maand voor de cliënt of de gehuwde cliënten tezamen, 

tenzij overeenkomstig artikel 2.1.4, derde lid, van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015, of hoofdstuk 3 van het 

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 geen of een lagere bijdrage is 

verschuldigd. 

 

 

 

 

 

 

4. De kostprijs van een: 

a. maatwerkvoorziening wordt bepaald door een 

aanbesteding, na consultatie in de markt of na overleg met 

de aanbieder; 
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b. pgb is gelijk aan de hoogte van het pgb. 

7. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, 

van de wet, worden de bijdragen voor een 

maatwerkvoorziening of pgb door de instellingen die 

de opvang uitvoeren en hiervoor door het college 

worden gefinancierd, vastgesteld en geïnd.  

8. 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. 

 

b. pgb is gelijk aan de hoogte van het pgb. 

5. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, van de 

wet, worden de bijdragen voor een maatwerkvoorziening of 

pgb door de instellingen die de opvang uitvoeren en hiervoor 

door het college worden gefinancierd, vastgesteld en geïnd.  

6. 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. 

 

 

 

 


