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(Financieel) Besluit maatschappelijke ondersteuning Schagen 

2016/3 
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen; 

gelet op de artikelen 12, vierde en vijfde lid, 13, tweede en derde lid, van de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Schagen 2016; 
 
besluit vast te stellen het (Financieel) Besluit maatschappelijke ondersteuning Schagen 2016/3, onder 
gelijktijdige intrekking van (Financieel) Besluit maatschappelijke ondersteuning Schagen 2016/2. 
 

Hoofdstuk  1 Algemene bepalingen  
 
Artikel 1 Begripsbepalingen  
1. Alle begrippen die in dit besluit worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben 
dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Schagen 2016 en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
2a. Begeleiding basis regulier inspanningsgericht: dit omvat het bieden van ondersteuning gericht op 
bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en die strekken tot voorkoming van 
opname in een instelling of verwaarlozing. Tevens omvat het ondersteuning op het vlak van zelfregie 
over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend 
vermogen en ondersteuning bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag 
in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie. 
2b.  Begeleiding specialistisch inspanningsgericht (individueel): dit omvat begeleiding waarbij sprake 
is van zwaarwegende gedragsproblematiek, ernstig tekortschietende vaardigheden in het 
zelfregelend vermogen, bij gevaar voor zichzelf of de omgeving.  
3. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen.  
4a. Dagbesteding regulier inspanningsgericht: dit omvat  ondersteuning in een groep en kent een 
waaier aan verschijningsvormen en zinvolle activiteiten. Algemeen uitgangspunt is dat activiteiten 
bijdragen aan de zelfredzaamheid en aansluiten op wat iemand (nog) kan (leren) en of bijdragen aan 
de samenleving. Het biedt de mogelijkheden voor tijdstructurering, zingeving en het aangaan van 
sociale contacten, waardoor bepaalde gedragsproblemen kunnen afnemen.  
Daarnaast kan dagbesteding ook dienen als ondersteuning voor de mantelzorgers waardoor zij beter 
in staat blijven hun zorgtaken uit te voeren. 
4b. Dagbesteding  specialistisch inspanningsgericht (licht): dit omvat ondersteuning  waarbij sprake is 
van zwaarwegende gedragsproblematiek, ernstig tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend 
vermogen, bij gevaar voor zichzelf of de omgeving. 
5. Kortdurend verblij inspanningsgericht: dit is een tijdelijk verblijf in een instelling of in een gezin 
bedoeld om de mantelzorger(s) te ontlasten. Voorafgaand wordt per situatie beoordeeld wat nodig is 
en daarin wordt meegenomen welke alternatieven er zijn (extra hulp in huis, respijtzorg vergoed 
door de Zorgverzekeringswet of opname). Het kortdurend verblijf is in principe planbaar. Dat toezicht 
kan ook een vorm van actieve observatie zijn. Activiteiten tijdens het verblijf zijn inbegrepen. Waar 
de cliënt kortdurend verblijft, wordt de dagelijkse zorg overgenomen. Wanneer verpleging en/of 
persoonlijke verzorging nodig is, moet dit geregeld worden via de Zorgverzekeringswet. Behandeling 
behoort nadrukkelijk niet bij kortdurend verblijf. 
6. Pgb: persoonsgebonden budget.    
7. Verordening:  de Verordening maatschappelijke ondersteuning Schagen 2016.  
 
Artikel 2 Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb´s  
De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor  
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berekening van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.8, eerste lid, van het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (AMvB). 
 
Artikel 3 Kostprijs van een maatwerkvoorziening en pgb  
De kostprijs van een maatwerkvoorziening en pgb wordt bepaald: 

a) door een aanbesteding;  
b) na een consultatie in de markt; of 
c) in overleg met de marktaanbieders.  

 
Artikel 4 Pgb voor personen uit sociaal netwerk  
Onverminderd het bepaalde in artikel 6, kan een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt, diensten, 
onder de volgende voorwaarden betreffende het tarief, betrekken van een persoon die behoort tot 
het sociaal netwerk:  

a. dat deze persoon maximaal het op grond van de Wet langdurige zorg geldende pgb-uurtarief 
voor hulp van niet-professionele zorgverleners krijgt betaald voor zijn diensten, en 
b. dat tussenpersonen of belangbehartigers niet uit het pgb worden betaald. 

 

Hoofdstuk 2 Hoogte pgb voor dienstverlening   
 
Artikel 5  Pgb dienstverlening  
De hoogte van een pgb voor dienstverlening is opgebouwd uit verschillende kostencomponenten, 
zoals salaris, inclusief vakantiegeld, eindejaaruitkering en werkgeverslasten, opslag voor niet 
productieve uren en reiskosten.  
 
Artikel 6 Pgb hulp bij het huishouden categorie 1 en 2 
Het pgb voor hulp bij het huishouden categorie 1 bedraagt ten hoogte € 19,36 per uur en het pgb 
voor hulp bij het huishouden  categorie 2 bedraagt ten hoogste € 21,01 per uur.  
 
Artikel 7 Pgb begeleiding en dagbesteding  
De hoogte van een pgb voor:   
a. Begeleiding basis regulier inspanningsgericht en Begeleiding specialistisch inspanningsgericht 
(individueel) door een niet daartoe opgeleid persoon die al dan niet mantelzorger is of afkomstig is 
uit het sociale netwerk van de cliënt, wordt bepaald op  
€ 20,00 per uur (het tarief per uur voor mantelzorgers in de Wet langdurige zorg); 
b. Begeleiding basis regulier inspanningsgericht en Begeleiding specialistisch inspanningsgericht 
(individueel): 

1°. door een daartoe opgeleid persoon; of 
2°. waarvoor bijzondere deskundigheden zijn vereist; 

wordt per uur of per resultaat bepaald op maximaal 80% van het laagste tarief per uur of per 
resultaat voor dergelijke begeleiding in natura geleverd door een door de gemeente gecontracteerde 
instelling; 
c. Dagbesteding regulier inspanningsgericht wordt per dagdeel bepaald op maximaal 80% van het 
laagste tarief per dagdeel voor dergelijke dagbesteding in natura geleverd door een door de 
gemeente gecontracteerde instelling; 
d. Dagbesteding  specialistisch inspanningsgericht (licht) wordt per dagdeel bepaald op maximaal 
80% van het laagste tarief per dagdeel voor dergelijke dagbesteding in natura geleverd door een 
door de gemeente gecontracteerde instelling. 
 
Artikel 8  Pgb kortdurend verblijf  
De hoogte van een pgb voor kortdurend verblijf inspanningsgericht :  

1°. met laag intensieve ondersteuning uitgevoerd door vrijwilligers met ondersteuning van een 
beroepskracht, of 
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2°. met hoog intensieve ondersteuning uitgevoerd door daartoe opgeleide personen; 
wordt per etmaal voor kortdurend verblijf bepaald op maximaal het laagste tarief per etmaal voor 
kortdurend verblijf in natura geleverd door een door de gemeente gecontracteerde instelling. 
 
Artikel 9 Pgb voor vervoer van en naar dagbesteding  
De hoogte van een pgb voor vervoer van en naar de dagbesteding wordt bepaald op € 10,00 per 
etmaal  voor rolstoelvervoer en € 5,00 per etmaal voor overig vervoer.  
 

Hoofdstuk 3 Hoogte pgb voor een zaak/hulpmiddelen  
 

Artikel 10 Hoogte pgb voor een zaak  
De hoogte van een pgb voor een zaak wordt bepaald op ten hoogste de kostprijs van de zaak die de 
aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de zaak in natura zou zijn verstrekt. 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, rekening 
houdend met onderhoud en verzekering. Als de naturaverstrekking een nieuwe voorziening betreft, 
wordt de kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te 
ontvangen korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering.  
 
Artikel 11 Verhoging Pgb vervoersvoorziening over de korte afstand in verband met onderhoud en 
verzekering  
Onverminderd het bepaalde in artikel 10 wordt jaarlijks gedurende een periode van 7 jaar het pgb 
voor een vervoersvoorziening over de korte afstand verhoogd met een bedrag voor onderhoud, 
reparatie en verzekering dat gelijk is aan 7% van het pgb.   
 
Artikel 12 Verhoging  Pgb voor een rolstoelvoorziening in verband met onderhoud en verzekering  
Onverminderd het bepaalde in artikel 10 wordt jaarlijks gedurende een periode van 5 jaar het pgb  
voor een rolstoelvoorziening verhoogd met een bedrag voor onderhoud, reparatie en verzekering dat 
gelijk is aan 5% van het pgb.   
 
Artikel 13 Tegemoetkoming  sportvoorziening 
De tegemoetkoming voor de aanschaf, onderhoud en verzekering  van een sportvoorziening 
bedraagt maximaal € 3.000,00 voor een periode van drie jaar.  
 

Hoofdstuk 4 Vervoersbudget en (rolstoel)taxikostenvergoeding 
 
Artikel 14 Vervoersbudget 
1. Het vervoersbudget, dat wordt verleend ter compensatie van beperkingen die worden 
ondervonden bij verplaatsingen in de rond de woonplaats gelegen regio, bedraagt:  

  € 525,00 per jaar in het geval naast deze voorziening aanspraak kan worden gemaakt op een 
vervoersvoorziening die ertoe strekt de beperkingen die worden ondervonden bij 
verplaatsingen rond de woning te compenseren;  

 € 700,00 per jaar in het geval naast deze voorziening geen aanspraak kan worden gemaakt 
op een vervoersvoorziening die ertoe strekt de beperkingen die worden ondervonden bij 
verplaatsingen rond de woning te compenseren. 

Het college kan een persoon die verblijft in een instelling op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) 
in aanmerking brengen voor een lager vervoersbudget, namelijk  

 € 262,50 per jaar in het geval naast deze voorziening aanspraak kan worden gemaakt op een 
vervoersvoorziening die ertoe strekt de beperkingen die worden ondervonden bij 
verplaatsingen rond de woning te compenseren; 
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 € 350,00 per jaar in het geval naast deze voorziening geen aanspraak kan worden gemaakt 
op een vervoersvoorziening die ertoe strekt de beperkingen die worden ondervonden bij 
verplaatsingen rond de woning te compenseren. 

2. Het vervoersbudget, bedoeld in het eerste lid, wordt eens per kwartaal uitbetaald, 
nadat de belanghebbende aan wie dit budget is toegekend een schriftelijke verklaring heeft 
overgelegd over het aantal verreden kilometers en/of het aan het vervoer uitgegeven bedrag. 
3. Burgemeester en wethouders kunnen controleren of het vervoersbudget is besteed aan het doel 
waarvoor het is verstrekt. De belanghebbende die voor genoemd vervoersbudget in aanmerking is 
gebracht, dient de bewijsstukken tot minimaal het einde van het jaar volgende op het jaar van de 
besteding te bewaren.  
4. Tot 1 april van elk kalenderjaar bestaat de mogelijkheid om een verklaring, als bedoeld in het 
tweede lid, in te dienen over het voorafgaande kalenderjaar. Indien vorenbedoelde verklaring na 1 
april wordt ingediend, dan wordt het vervoersbudget, voor zover dat betrekking heeft op 
verplaatsingen die hebben plaatsgevonden in het voorafgaande kalenderjaar, niet uitbetaald.   
5. Burgemeester en wethouders verlenen op aanvraag aan een persoon die in aanmerking is 
gebracht voor een vervoersbudget als bedoeld in het eerste lid, eenmalig een voorschot van vier 
maanden. Dit voorschot wordt verrekend met de laatste uitbetaling van genoemd vervoersbudget.  
 
Artikel 15 (Rolstoel)taxikostenvergoeding  
1.De (rolstoel)taxikostenvergoeding wordt maandelijks op declaratiebasis verstrekt. Het te 
vergoeden bedrag is gebaseerd op verplaatsingen van: 

a. 1.500 kilometer op jaarbasis als de belanghebbende tevens aanspraak kan maken op 
een vervoersvoorziening die ertoe strekt de beperkingen die worden ondervonden 
bij verplaatsingen rond de woning te compenseren;  

b. 2.000 kilometer op jaarbasis als de belanghebbende geen aanspraak kan maken op 
een vervoersvoorziening die ertoe strekt de beperkingen die worden ondervonden 
bij verplaatsingen rond de woning te compenseren. 

2. Tot 1 april van elk kalenderjaar bestaat de mogelijkheid de (rolstoel)taxikosten over het 
voorafgaande kalenderjaar bij het college te declareren. Als de declaratie  na 1 april wordt ingediend, 
dan wordt de (rolstoel)taxikostenvergoeding, voor zover die betrekking heeft op verplaatsingen die 
hebben plaatsgevonden in het voorafgaande kalenderjaar, niet uitbetaald.   

 

Hoofdstuk 5 Hoogte pgb woonvoorzieningen  
 
Artikel 16 Pgb verhuis- en inrichtingskosten  
1.Het pgb voor verhuis- en inrichtingskosten kosten bedraagt  € 4.928,00. 
2. De voorrang van verhuizing geldt als de aanpassing van de huidige woning meer bedraagt dan  
€ 4.928,00.   

 
Artikel 17 Pgb bij niet-bouwkundige woonvoorziening   
1.  De hoogte van het pgb voor aanschaf van een woonvoorziening is gelijk aan de kostprijs van de 
adequate en financieel voordeligste woonvoorziening.  
2. De adequate en financieel voordeligste woonvoorziening blijkt uit een door het college 
goedgekeurde kostenbegroting, of uit een door de gemeente met een gecontracteerde leverancier 
afgesloten overeenkomst.  
3.  Indien een pgb voor aanschaf van een woonvoorziening wordt verstrekt, kan zo nodig ook een pgb  
voor instandhoudingskosten worden toegekend.  
4.  Het pgb voor instandhoudingskosten wordt jaarlijks betaald gedurende de  technische levensduur 
van de woonvoorziening.  

  
Artikel 18 Pgb bij bouwkundige woonvoorzieningen  
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De hoogte van het pgb voor bouwkundige woonvoorzieningen wordt vastgesteld op het bedrag zoals 
vermeld in de door het college goedgekeurde offerte. Hierbij mogen de volgende kosten worden 
meegenomen:  

a) de aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de 
voorziening;  

b) indien de voorziening in zelfwerkzaamheid wordt getroffen, vervalt de post loonkosten en 
worden alleen de materiaalkosten als subsidiabel aangemerkt;  

c) de risicoverrekening van loon- en materiaalkosten, met inachtneming van het bepaalde in de 
Risico Regeling Woning- en utiliteitsbouw 1991;  

d) het architectenhonorarium tot ten hoogste 10% van de aanneemsom, met dien verstande 
dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium als bepaald in SR 1988 van de BNA (Bond 
van Nederlandse architecten).  Alleen in die gevallen dat het noodzakelijk is dat een architect 
voor de woningaanpassing moet worden ingeschakeld, worden deze kosten subsidiabel 
geacht. Het betreft dan veelal de ingrijpender woningaanpassingen; 

e) de kosten voor het toezicht op de uitvoering, indien dit noodzakelijk is (bijv. bij nieuwbouw 
of uitbreiding), tot een maximum van 2% van de aanneemsom;  

f) de leges voor de bouwvergunning, voor zover de bouwvergunning betrekking heeft op het 
treffen van de voorzieningen;  

g) de verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting;  
h) renteverlies, in verband met het verrichten van noodzakelijke betaling aan derden voordat 

de bijdrage is uitbetaald, voor zover deze verband houdt met de bouw dan wel het treffen 
van voorzieningen;  

i) de prijs van bouwrijpe grond, indien noodzakelijk als niet binnen de oorspronkelijke kavel 
gebouwd kan worden;  

j) de door burgemeester en wethouders (schriftelijk) goedgekeurde kostenverhogingen, die ten 
tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen zijn;  

k) de kosten in verband met noodzakelijk technisch onderzoek en adviezen met betrekking tot 
het verrichten van de aanpassing;  

l) de kosten van (her)aansluiting op de openbare nutsvoorziening.  

 
Artikel 19 Pgb aantal vierkante meters bouwen/grond en verharden van paden en terrassen   
1.Het maximale aantal m2 per vertrek in een zelfstandige woning dat in aanmerking wordt genomen 
bij een woningaanpassing, is in onderstaand overzicht aangegeven:  

Soort vertrek  Bij aanbouw in m² Bij uitbreiding m² 

Woonkamer         30           6 

Keuken         10           4 

1 persoonsslaapkamer         10           4 

2 persoonsslaapkamer         18           4 

Toiletruimte            2           1 

Badkamer    

- wastafelruimte          2           1 

- doucheruimte          3           2 

Entree/hal/gang          5           2 

Berging          6           4 

2. Het maximale aantal m2 verhard pad dat in aanmerking komt voor vergoeding bedraagt 20 m2, bij:  
a.  het nieuw aanleggen (of aanpassen) van een (bestaand) verhard pad tussen de openbare weg en 
de hoofdingang tot een woonruimte;  
b.  het nieuw aanleggen (of aanpassen) van een (bestaand) verhard pad tussen een tweede ingang en 
een berging en/of tuinpoort.  
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3. Ten behoeve van de aanleg van een nieuw terras dan wel aanpassing van een bestaand terras 
direct bij een woonruimte bedraagt het maximale aantal m2 dat in aanmerking komt voor 
vergoeding 6 m2.  

   
Artikel 20 Pgb kosten van onderhoud, keuring en reparatie woonvoorzieningen  
Alleen de werkelijk gemaakte kosten van onderhoud, keuring en reparatie aan de hieronder 
genoemde producten of onderdelen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming:  

a.  trapliften;  
b.  rolstoel- of plateauliften;  
c.  woonhuisliften;  
d.  hefplateauliften;  
e.  de mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, blad 

of wastafel;  
f.  elektromechanisch openings- en sluitingsmechanisme van deuren;  
g.  toiletten met onderspoel-föhninrichting.  
  

Artikel 21 Pgb bij carasanering   
1. Het pgb voor woningsanering betreft uitsluitend kosten die noodzakelijk zijn voor vervanging van 
vloerbedekking en/of gordijnen in verband met cara of allergische aandoeningen. De maximale 
hoogte van het pgb wordt gebaseerd op de in lid 2 en 3 van dit artikel genoemde bedragen en 
afschrijvingspercentages.  
2. Voor vloerbedekking en raambedekking gelden de volgende normbedragen per m2 inclusief 
bijkomende kosten als egaliseren, leggen, ophangen etc.:   

a.  Vinyl (PVC) vloerbedekking (rolstoelgeschikt) per strekkende meter van 4 meter breed:  
€ 70,15;  
b. gordijnen/lamellen per m2 raamoppervlak: € 24,42.  

3. Bij het bepalen van de hoogte van het pgb wordt rekening  gehouden met de afschrijving van de te 
vervangen stoffering, door toepassing van de volgende afschrijvingspercentages op de in lid 2 
genoemde normbedragen.   
 

Gebruiksduur  Tot 2 jaar Tot 4 jaar  Tot 6 jaar  Tot 8 jaar  Ouder dan 
8 jaar  

Vergoeding  100%  75%  50% 25% Nihil* 

*Nihil  Omdat de artikelen economisch zijn afgeschreven.  
 
Artikel 22 Aanvang werkzaamheden en controle pgb bouwkundige woonvoorzieningen 
Het college verstrekt slechts een pgb, indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:  

a) niet reeds een begin met de werkzaamheden is gemaakt voordat het college op de aanvraag 
heeft beschikt;  

b) de door het college aangewezen personen toegang is verstrekt tot de woonruimte waar de 
woningaanpassing zal worden verricht;  

c) aan de onder b genoemde personen inzicht wordt geboden in de vereiste bescheiden en 
tekeningen welke betrekking hebben op de woningaanpassing;  

d) de onder b genoemde personen de gelegenheid wordt geboden tot het controleren van de  
woningaanpassing.  

 
Artikel 23 Gereedmelding  en vaststelling  en uitbetaling pgb  
Bouwkundige woonvoorzieningen  
1. Direct na voltooiing van de werkzaamheden, maar uiterlijk binnen 12 maanden na toekenning van 
de voorziening, verklaart degene aan wie het pgb is uitbetaald, dat de werkzaamheden zijn voltooid.   
2. Deze gereedmelding gaat vergezeld van de op de werkzaamheden betrekking hebbende facturen. 
De gereedmelding leidt niet tot nabetaling meer dan genoemd in lid 3 van dit artikel.  
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3.Het bedrag van de nabetaling mag maximaal 10% hoger zijn dan het bij de toekenning begrote 
bedrag van de kosten. Indien tijdens de uitvoering  van de werkzaamheden de verwachting bestaat 
dat de kosten meer dan 10% zullen afwijken van het begrote bedrag, dient de cliënt hierover 
onverwijld in contact te treden met het college.  
Niet- bouwkundige woonvoorzieningen  
1.De cliënt dient, voor zover het pgb is gebruikt voor de aanschaf van niet –bouwkundige 
woonvoorzieningen binnen 6 maanden na de datum van de toekenningsbeschikking een kopie van 
het aanschafbewijs (kopie factuur) in te leveren.  
2.Daarnaast dient hij, voor zover van toepassing, jaarlijks opgave te doen van het onderhoud, door 
indiening van een kopie van de onderhoudsfactuur.  

 
Artikel 24 Pgb bij huurderving   
1.Het pgb voor de kosten van huurderving bedraagt maximaal € 690,00 per maand.  
2.Het in het eerste lid genoemde bedrag is gebaseerd op artikel 13, lid 1 van de Wet op de 
huurtoeslag. Indien het bedrag in artikel 13, lid 1 wordt gewijzigd, wordt het bedrag in lid 1 geacht op 
gelijke wijze te zijn gewijzigd.  

 
Artikel 25 Bedrag bezoekbaar maken woning  
Het bedrag dat als maximum verstrekt wordt bij het bezoekbaar maken van een woning bedraagt 
maximaal € 1.500,00.  
 
Hoofdstuk 6 Slotbepalingen  
 
Artikel 26 Indexering  
Jaarlijks kan het college de in dit Besluit genoemde bedragen aanpassen afhankelijk van de prijsindex 
volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
Artikel 27 Hardheidsclausule  
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de 
bepalingen van dit Besluit, indien toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 
 
Artikel 28 Citeertitel  
Dit Besluit kan worden aangehaald als (Financieel) Besluit maatschappelijke ondersteuning Schagen 
2016/3.  

 
Artikel 29 Inwerkingtreding  
1. Dit Besluit treedt in werking de eerste dag na die waarop de bekenmaking heeft plaatsgevonden 
en werkt terug tot 25 april 2016.  
2. In afwijking van hetgeen is bepaald in het eerste lid treden de onderdelen b, c en d van artikel 7 in 
werking op 1 januari 2017.  
 
Artikel 30 Intrekking  
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning Schagen 2016/2 wordt ingetrokken per de datum 
waarop het (Financieel) Besluit maatschappelijke ondersteuning Schagen 2016/3 in werking treedt.   
 
Aldus besloten in de vergadering van 31 mei 2016 , 
 
Burgemeester en wethouders van Schagen, 
 
secretaris,    burgemeester,  
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Toelichting  
 
Algemeen  
Naast een verordening maatschappelijke ondersteuning is er ook een besluit maatschappelijke 
ondersteuning. In dit besluit zijn bij elkaar gebracht alle bedragen, die op basis van de verordening 
moeten worden vastgesteld. Daarnaast wordt in dit besluit de hoogte van de te vragen bijdrage in de 
kosten van een maatwerkvoorziening of pgb vastgelegd.  
 
Artikel 1 Begripsbepalingen  
Dit artikel spreekt voor zich en behoeft daarom geen nadere toelichting. 
  
Artikel 2 Hoogte bijdrage in de kosten van maatwerkvoorziening dan wel pgb 
Deze bepaling is een uitwerking van artikel 13, eerste lid,  van de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Schagen 2016. De bedragen per vier weken en de inkomensbedragen worden op 
grond van artikel 3.7 van het Uitvoeringsbesluit  Wmo 2015 jaarlijks bij ministeriële regeling  
gewijzigd.   
 
Parameters 
Elk cliënt heeft een maximale eigen bijdrage. Deze wordt vastgesteld op basis van leeftijd, inkomen 
en gezinssamenstelling en dit noemen we de parameters. De gemeente Schagen hanteert de 
standaard parameters die door het ministerie worden gepubliceerd in de Staatscourant. De 
parameters voor de Wmo zijn in 2016 als volgt: 

Huishoudens + leeftijd 
A. Maximale 
periodebijdrage 

B. Inkomensgrens C. Marginaal Tarief 

1-persoonshuishouden, niet 
AOW-gerechtigd 

€19,40 €22.486 15% 

1-persoonshuishouden, AOW-
gerechtigd 

€19,40 €16.887 15% 

Meerpersoonshuishouden, niet 
AOW-gerechtigd 

€27,80 €28.177 15% 

Meerpersoonshuishouden, 
AOW-gerechtigd 

€27,80 €23.374 15% 

A. Laagst mogelijke eigen bijdrage; 
B Startpunt inkomensafhankelijke eigen bijdrage (inkomensbedrag); 
C Marginaal tarief (percentage op basis waarvan de eigen bijdrage voor de hogere inkomens wordt 
berekend). 
 
Artikel 3 Kostprijs van een maatwerkvoorziening  
Dit artikel is een uitwerking van artikel 13, derde lid, van de Verordening  maatschappelijke 
ondersteuning Schagen 2016. De wet verplicht tot het vaststellen van de kostprijs van een 
maatwerkvoorziening (artikel 2.1.4, derde lid, tweede zin). Dat kan op drie manieren en deze zijn 
vastgelegd in dit artikel.  
 
Artikel 4 Pgb voor personen uit sociaal netwerk  
Ten aanzien van dit artikel is van belang dat in de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstukken 
II 2013/14, 33 841, nr. 34) de regering heeft aangegeven dat onder dit sociale netwerk ook 
mantelzorgers kunnen vallen. Wel is de regering van mening dat de beloning 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.  
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De Tweede Kamer heeft echter met meerderheid van stemmen amendement 109 aangenomen. Met 
betrekking tot dit amendement kan het volgende worden opgemerkt. Ook in de Wmo mogen 
mensen uit het eigen netwerk met een pgb worden ingehuurd. In de memorie van toelichting is te 
lezen dat de voorwaarden die bij verordening bepaald gaan worden over het inhuren met mensen uit 
het eigen netwerk, gaan over het tarief dat gaat gelden voor het pgb. Dit stond niet in de wettekst. 
Door dit nu ook in de wet op te nemen, kan daar geen misverstand over bestaan. Door het 
aannemen  van dit amendement  wordt de nieuwe wettekst  'bij verordening kan worden bepaald 
onder welke voorwaarden betreffende het tarief de persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, de 
mogelijkheid heeft om diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen te 
betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk.' Uit het vorenstaande volgt dat als 
gevolg van dit amendement in de Wmo geen beperkingen mogen worden gesteld aan het inhuren 
van niet-professionele zorgverleners via het pgb; er mag alleen een ander tarief worden gehanteerd. 
Er is blijkens dit artikel voor gekozen aansluiting te zoeken  bij het pgb-uurtartief dat op grond van de 
Wet langdurige zorg geldt voor niet-professionele zorgverleners. Het standpunt van de  regering dat 
de beloning 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, wordt derhalve niet overgenomen.  
 
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.  
 
Tot slot wordt in dit artikel bepaald dat tussenpersonen of belangenbehartigers niet uit het pgb 
mogen worden betaald.  
 
Artikel 5 Pgb voor dienstverlening  
In dit artikel wordt bepaald uit onder meer welke kostencomponenten het pgb voor dienstverlening 
is opgebouwd.  
 
Artikel 6 Pgb hulp bij het huishouden  
Het college heeft besloten bij de vaststelling van de hoogte van het pgb te handelen in de geest van 
de Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning (van 2015) en dit is door de Commissie 
Samenleving eind 2015 onderschreven. 
 
Hulp bij het huishouden 1: 
De Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning, die uitgaat van CAO voor Verpleeg- en 
Verzorgingshuizen en Thuiszorg (FWG 10-4) levert ons de volgende reële kostprijsberekening per uur: 

- Bruto uurtarief inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en werkgeverslasten:  € 14,94 

- Opslag voor niet-productieve uren (verlof en ziekteverzuim)   €   3,69 

- Reiskosten         €   0,35 

- Opleidingskosten         €   0,38 

- Totaal          € 19,36 

- Opslag indirecte kosten (overhead)    €   3,13 
Totaal:      € 22,49 
 
Hulp bij het huishouden 2: 
De Code gaat uit van CAO voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (FWG 15-4) levert ons 
een reële kostprijsberekening per uur: 

- Bruto uurtarief inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en werkgeverslasten:  € 16,24 

- Opslag voor niet-productieve uren (verlof en ziekteverzuim)   €   4,01 

- Reiskosten         €   0,35 
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- Opleidingskosten         €   0,41 

- Totaal          € 21,01 

- Opslag indirecte kosten (overhead)    €   3,40 
Totaal:      € 24,41 
 
Voor  cliënten die de hulp bij het huishouden zelf regelen is de maximale hoogte van het pgb  beaald 
op:  

- hulp bij het huishouden 1: € 19,36; 

- hulp bij het huishouden 2: € 21,01. 
De overheadcomponent is voor hen niet van toepassing, want de praktijk wijst uit dat de uitvoering 
wordt gedaan door een zelfstandige zonder personeel. 
 
Artikel 7 Pgb begeleiding en dagbesteding, artikel 8 Pgb kortdurend verblijf en artikel 9  Pgb voor 
vervoer van en naar de dagbesteding  
 
De artikelen 7 en 8 geven regels voor de wijze van berekening van de hoogte van de bedragen voor 
pgb’s voor de volgende maatwerkvoorzieningen, namelijk begeleiding en dagbesteding en 
kortdurend verblijf.  Grosso modo komen de rekenregels op het volgende neer: bij het pgb voor 
begeleiding en dagbesteding en bij het pgb voor kortdurend verblijf wordt respectievelijk uitgegaan  
van 80% en 100% van de goedkoopst compenserende maatwerkvoortziening  in natura. Dit betekent 
dat de hoogte van het pgb voor begeleiding en dagbesteding wordt vastgesteld op 80% van het 
laagste door de gemeente gecontracteerde tarief en de hoogte van het pgb voor kortdurend verblijf 
op 100% van het laagst door de gemeente gecontracteerde tarief.   
 

Product 
Laagste tarief van zorg in 
natura  

Begeleiding Basis  € 40,00 

Begeleiding Basis +Module Extra  € 50,31 

Dagbesteding Basis (per dagdeel) € 31,50 

Dagbesteding Basis + Module Extra (per dagdeel) € 55,00 

Vervoer dagbesteding /Vervoer dagbesteding 
rolstoel   

€ 5,00 / € 10,00 

Kortdurend verblijf (per etmaal) € 30,00  

 
In artikel 7 maakt de gemeente onderscheid tussen welke persoon de ondersteuning levert. Een niet 
daartoe opgeleid persoon die al dan niet mantelzorger is of afkomstig is uit het sociale netwerk van 
de cliënt, ontvangt een lager tarief dan een daartoe opgeleide beroepskracht.  
 
In artikel 9 wordt de hoogte van het pgb geregeld voor het vervoer van en naar de dagbesteding. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen rolstoelvervoer en overig vervoer.  
 
Artikel 10 Hoogte pgb voor een zaak   
Dit artikel bevat regels over de wijze waarop het pgb  voor een zaak wordt bepaald. In het 
Nederlandse recht is een zaak in Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gedefinieerd als 
een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object.  
 
Artikel 11 Verhoging pgb vervoersvoorziening over de korte afstand in verband met onderhoud en 
verzekering  
Dit artikel, alsmede artikel 12 van dit besluit zijn een uitwerking van artikel 10. Ingevolge deze 
bepaling wordt de hoogte van een pgb voor een zaak bepaalde op ten hoogste de kostprijs van de 
zaak die de aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de zaak in natura zou zijn verstrekt. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boek_3_van_het_Nederlandse_Burgerlijk_Wetboek
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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, 
rekening houdend met onderhoud en verzekering. Als de naturaverstrekking een nieuwe voorziening 
betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de 
gemeente te ontvangen korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering. In dit artikel  
wordt geregeld op welke wijze bij de vaststelling van de hoogte van het pgb  voor een 
vervoersvoorziening over de korte afstand (scootmobiel, handbike etc.) rekening wordt gehouden 
met onderhoud en verzekering. In dit artikel wordt bepaald dat het pgb jaarlijks gedurende een 
periode van zeven jaar (afschrijvingsperiode) wordt verhoogd met een bedrag voor onderhoud en  
verzekering, zijnde 7% van het pgb. In artikel 12 van dit besluit is bepaald dat het pgb voor een 
rolstoelvoorziening  in verband met onderhoud en verzekering, jaarlijks gedurende een periode van 5 
jaar (afschrijvingsperiode) wordt verhoogd met 5% van het pgb. In deze gevallen gaat om een nieuwe 
voorziening over de korte afstand en een nieuwe rolstoelvoorziening. Gaat het bijvoorbeeld om een 
tweedehands scootmobiel, dan moet eerst de verkorte termijn waarop deze zaak technisch is 
afgeschreven worden bepaald. Als deze verkorte afschrijvingstermijn wordt gesteld op bijvoorbeeld 
drie jaar, dan dient ten behoeve van het onderhoud en de verzekering van deze tweedehands 
scootmobiel het pgb gedurende een periode van drie jaar te worden verhoogd met 7% van het pgb.  
 
Artikel 12 Verhoging pgb rolstoelvoorziening in verband met onderhoud en verzekering  
Zie toelichting artikel 11.  
 
Artikel 13 Tegemoetkoming sportvoorziening  
De financiële tegemoetkoming is gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van 
€ 3.000,00. Uit deze financiële tegemoetkoming dienen de kosten van aanschaf, verzekering, 
onderhoud en reparatie van de sportvoorziening te worden gedekt. Dit bedrag kan hooguit eenmaal 
per drie jaar worden verstrekt.  
 
Artikel 14 Vervoersbudget 
Het vervoersbudget is bedoeld om de bovengebruikelijke vervoerskosten van maximaal 2000 of 1500 
(voor wie beschikt over bijvoorbeeld een scootmobiel of aangepaste fiets) per jaar deels te 
compenseren. Indien er meer wordt gereisd dan 1500 dan wel 2000 km, dan komt dit voor eigen 
rekening.  Het vervoersbudget wordt gebruikt als tegemoetkoming in de kosten van een seniorenbus 
of als kilometervergoeding voor de auto van derden (familie, vrienden, buren, Graag Gedaan) 
wanneer er sprake is van bovengebruikelijk vervoer. De gemiddelde kilometerprijs bedraagt € 0,35 
per kilometer. Dit betekent dat een budget voor 2000 km maximaal €700,00 per jaar bedraagt en een 
budget voor 1500 km  € 525,00 per jaar.  

 
Wat is bovengebruikelijk vervoer?   
Verplaatsen is noodzakelijk om in redelijke mate mensen te ontmoeten, contacten te onderhouden, 
boodschappen te kunnen doen en deel te kunnen nemen aan activiteiten. Wanneer eigen kracht, 
gebruikelijke hulp, mantelzorg, sociaal netwerk of algemene voorzieningen onvoldoende zijn, kan het 
vervoersbudget deze beperkingen in de zelfredzaamheid compenseren. Het gaat dan om het 
compenseren van bovengebruikelijk vervoer.  
Zo is bovengebruikelijk vervoer bijvoorbeeld het zich noodzakelijkwijs per seniorenbusje   
verplaatsen naar de plaatselijke supermarkt die 500 meter van de woning  van betrokkene is gelegen. 
Met iemand uit het eigen netwerk uit de eigen omgeving meerijden naar en van een bestemming 
waar diegene toch al naar toe gaat, is gebruikelijk vervoer. Wanneer je je door iemand uit het eigen 
netwerk die niet in je omgeving woont laat wegbrengen en ophalen, dan is dit bovengebruikelijk 
vervoer voor het deel vanaf de woning van de vervoerder naar de woning van de client en vice versa. 
Je verplaatsen per eigen auto is gebruikelijk wanneer dit gaat om afstanden die mensen zonder 
beperkingen in vergelijkbare situaties per auto zouden afleggen. Bovengebruikelijk gebruik van de 
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eigen auto kan zijn wanneer je hiermee noodzakelijkerwijs naar de plaatselijke biljartclub gaat, die op 
500 meter van de woning is gesitueerd.     

 
In het tweede lid wordt bepaald dat het vervoersbudget wordt uitbetaald na overleg van een 
schriftelijke verklaring over het aantal verreden kilometers en/of aan het vervoer uitgegeven bedrag.  
In het derde lid wordt bepaald dat het college kan controleren of het vervoersbudget is besteed aan 
het doel waarvoor het is verstrekt. Het is overigens aan het college om te bepalen op welke wijze aan 
deze controle vorm en inhoud wordt gegeven.  
In het vierde lid wordt bepaald dat  tot 1 april van elk kalenderjaar de mogelijkheid bestaat om een 
verklaring, als bedoeld in het tweede lid, in te dienen over het voorafgaande kalenderjaar. Indien 
vorenbedoelde verklaring na 1 april wordt ingediend, dan wordt het vervoersbudget, voor zover dat 
betrekking heeft op verplaatsingen die hebben plaatsgevonden in het voorafgaande kalenderjaar, 
niet uitbetaald.   
In het vijfde lid wordt bepaald dat het college aan degene aan wie een vervoersbudget is toegekend, 
eenmalig op aanvraag een voorschot van vier maanden verstrekt. Dit voorschot wordt verrekend  
met de laatste uitbetaling van genoemd vervoersbudget. 
 
Verondersteld wordt dat in zijn algemeenheid de vervoersbehoefte van bewoners van een Wlz-
instelling lager is dan die van niet-bewoners. Op het terrein van een Wlz -instelling zijn namelijk 
veelal tal van voorzieningen aanwezig, bijvoorbeeld een kapper of een winkel. Het college kan om die 
reden deze groep belanghebbenden in aanmerking brengen voor een lager vervoersbudget. Het is 
evenwel aan de belanghebbende om aannemelijk te maken dat er sprake is van een grotere 
vervoersbehoefte. In dat geval kan het vervoersbudget op een hoger bedrag worden vastgesteld.  
 
Artikel 15 (Rolstoel)taxikostenvergoeding  
Indien uit onderzoek blijkt dat belanghebbende voor zijn verplaatsingen in de rond de woonplaats 
gelegen regio geen netwerk van personen, diensten en voorzieningen om zich heen heeft waarop hij 
een beroep kan doen en hierdoor is aangewezen op de diensten van een commerciële vervoerder, 
kan hij in plaats van het vervoersbudget in aanmerking worden gebracht voor een 
(rolstoel)taxikostenvergoeding. Deze vergoeding kan ook worden toegekend in het geval 
belanghebbende wel een netwerk van personen diensten en voorzieningen om zich heen heeft, maar 
vanwege in de persoon van belanghebbende gelegen beperkingen hierop geen beroep kan worden 
gedaan. Gedacht kan worden  aan personen, die op grond van zeer specifieke omstandigheden 
zittend in een rolstoel vervoerd moeten worden en gebruik maken van een op hun situatie 
toegesneden specifieke vervoersvorm: een rolstoeltaxi.  
De (rolstoel)taxikostenvergoeding wordt maandelijks op declaratiebasis verstrekt. Het te verstrekken 
vergoeden bedrag is gebaseerd op verplaatsingen van: 

- 1.500 kilometer op jaarbasis als de belanghebbende tevens aanspraak kan maken op een 
voorziening ter compensatie van beperkingen die worden ondervonden bij verplaatsing rond 
de woning; 

- 2000 kilometer op jaarbasis als de belanghebbende geen aanspraak kan maken op een 
voorziening ter compensatie van beperkingen die worden ondervonden bij verplaatsing rond 
de woning. 

Nadat belanghebbende de taxinota’s bij de gemeente heeft ingeleverd, zal een medewerker van de 
Centrale Ondersteuning Wijkteams Werk en Inkomen (COWWI) aan de hand van deze nota’s in kaart 
brengen welke lokale verplaatsingen in het kader van het leven van alle dag hebben plaatsgehad. 
Vervolgens berekent hij het aantal verreden kilometers en registreert dit in een systeem. Uitbetaling 
van de vergoeding vindt plaats zolang bovengenoemde grens van 1500 c.q. 2000 km nog niet is 
bereikt.  Voor meer informatie hieromtrent wordt u verwezen naar de beleidsregels Wmo.  
 
Artikel 16 Pgb Verhuis-  en inrichtingskosten  
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In het eerste lid van dit artikel wordt de hoogte van het pgb  voor de verhuizing en herinrichting 
bepaald.  In het tweede lid wordt bepaald dat het primaat van verhuizing pas wordt gehanteerd in 
het geval de aangevraagde woonvoorziening  het bedrag van €  4.928,00 overstijgt.   
 
Artikel 17 Pgb bij niet-bouwkundige woonvoorziening   
Dit artikel bevat regels over de wijze waarop de hoogte van het pgb voor niet-bouwkundige 
woonvoorzieningen wordt bepaald. Niet bouwkundige woonvoorziening zijn bijvoorbeeld een 
toiletstoel en toiletverhoger.  
 
Artikel 18 Pgb bij bouwkundige woonvoorziening   
Dit artikel bevat regels over de wijze waarop  de hoogte van het pgb voor bouwkundige 
woonvoorzieningen wordt bepaald. Bouwkundige woonvoorziening zijn bijvoorbeeld een aanbouw 
en aanpassing keuken.  
 
Artikel 19 Pgb aantal vierkante meters bouwen/grond en verharden van paden en terrassen   
Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.  
 
Artikel 20 Pgb kosten van onderhoud, keuring en reparatie woonvoorzieningen  
Dit artikel bevat regels over de wijze waarop de hoogte van het pgb voor onderhoud, keuring en 
reparatie van woonvoorzieningen wordt bepaald.  
 
Artikel 21 Pgb bij cara-sanering   
Dit artikel bevat regels over de wijze waarop de hoogte van het  pgb voor woningsanering in verband 
met cara of allergische aandoeningen wordt vastgesteld.   
 
Artikel 22 Aanvang werkzaamheden en controle pgb bouwkundige woonvoorzieningen 
In dit artikel  wordt aangegeven onder welke voorwaarden het pgb voor bouwkundige 
woonvoorzieningen wordt  uitbetaald.  
 
Artikel 23 Gereedmelding  en vaststelling  en uitbetaling pgb  
Deze bepaling handelt over de gereedmelding van bouwkundige woonvoorzieningen, alsmede over 
de vaststelling en uitbetaling van het pgb voor bouwkundige en niet-bouwkundige 
woonvoorzieningen.   
 
Artikel 24 Pgb bij huurderving   
Dit artikel regelt de hoogte van het pgb in geval van huurderving. Hierbij is aansluiting gezocht bij de 
Wet op de huurtoeslag.   
 
Artikel 25 Bedrag bezoekbaar maken woning  
Dit artikel regelt het maximumbedrag dat verstrekt kan worden bij het bezoekbaar maken van 
woonruimte, indien de aanvrager zijn hoofdverblijf heeft in een Wlz-instelling. Voor meer informatie 
over het bezoekbaar maken van een woning wordt u verwezen naar de beleidsregels.  
 
Artikel 26 Indexering  
Dit artikel spreekt voor zich.  
 
Artikel 27 Hardheidsclausule  
Juist omdat het in de Wmo om maatwerk gaat zal het college er niet aan ontkomen om, ook al is er 
een zorgvuldige afweging gemaakt, uiteindelijk toch te beoordelen of deze afweging niet leidt tot 
onbillijkheden van overwegende aard. Deze afweging zal minder vaak voorkomen dan in normale 
omstandigheden te verwachten is.  Immers, bij de afwegingen gaat het al om een zeer persoonlijke 
beoordeling. Als desondanks bij die zeer persoonlijke afweging toch nog sprake is van een niet billijke 
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situatie is de hardheidsclausule een vangnet. Daarbij kan de aanvrager ook een beroep doen op deze 
hardheidsclausule. Wordt de hardheidsclausule vaker voor één onderwerp gebruikt dan kan men zich 
afvragen of het beleid terzake niet aangepast zou moeten worden. 
 
Artikelen 28 tot en met 30   
De artikelen 28 tot en met 30 behoeven geen nadere toelichting.  


