
Overzicht wijzigingen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Schagen 2015  
 
Aan de Verordening maatschappelijke ondersteuning is een artikel toegevoegd over de 
weigeringsgronden, namelijk artikel 9. Artikel 15 inzake nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, 
intrekking of terugvordering wordt als gevolg hiervan vernummerd tot artikel 16.Besloten is omwille 
van de leesbaarheid dit artikel op te splitsen in drie artikelen, namelijk:  

- artikel 16, een artikel over de inlichtingen- en medewerkingsplicht;   
- artikel 17, een artikel over herziening en intrekking; en  
- artikel 18,  een artikel over terugvordering. De aanvullende terugvorderingsgronden treft men 

aan in artikel 18, lid 2, 3 en 4.    
  
Artikel 9, 16, 17 en 18 van de Conceptverordening maatschappelijke ondersteuning Schagen 2016 
luiden aanstonds als volgt:   
 
“Artikel 9 Weigeringsgronden maatwerkvoorziening  
1. Geen maatwerkvoorziening wordt verstrekt: 
a. voor zover met betrekking tot de problematiek die in het gegeven geval aanleiding geeft voor de 
noodzaak tot ondersteuning, een voorziening op grond van een andere wettelijke bepaling bestaat; 
b. voor zover de cliënt op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere 
personen uit zijn sociale netwerk de beperkingen kan wegnemen; 
c. voor zover de cliënt met gebruikmaking van algemene voorzieningen de beperkingen kan 
wegnemen; 
d. als de voorziening voor een persoon als cliënt algemeen gebruikelijk is; 
e. als cliënt geen ingezetene is van de gemeente Schagen; 
f. als het een voorziening betreft die de cliënt na de melding en vóór datum van de beschikking heeft 
gerealiseerd of geaccepteerd, tenzij het college daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend of de 
noodzaak achteraf nog kan worden vastgesteld; 
g. voor zover er aan de zijde van de cliënt geen sprake is van aantoonbare meerkosten in vergelijking 
met de situatie voorafgaand aan het optreden van de beperkingen in de zelfredzaamheid of 
participatie; 
h. als deze als gevolg van de beperkingen van de cliënt voor zichzelf of voor derden onveilig is; 
i. als deze niet langdurig noodzakelijk is, behoudens hulp bij het huishouden.     
2. Geen maatwerkvoorziening in verband met wonen wordt verstrekt: 
a. in het geval de beperkingen bij het normaal gebruik van de woning voortvloeien uit de aard van de 
in de woning gebruikte materialen; 

b. ten behoeve van hotels/pensions, trekkerswoonwagens, kloosters, tweede woningen, vakantie‐ en 

recreatiewoningen, ADL‐clusterwoningen en gehuurde kamers, met uitzondering van een voorziening 
voor verhuizing en inrichting; 
c. voor zover het voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten betreft, anders dan automatische 
deuropeners, hellingbanen, het verbreden van gemeenschappelijke toegangsdeuren, het aanbrengen 
van drempelhulpen of vlonders of het aanbrengen van een opstelplaats bij de toegangsdeur van de 
gemeenschappelijke ruimte, met uitzondering van een voorziening voor verhuizing en inrichting. 
d. ten behoeve van specifiek op personen met beperkingen en ouderen gerichte woongebouwen voor 
wat betreft voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten of voorzieningen die bij (nieuw)bouw of 
renovatie zonder noemenswaardige meerkosten meegenomen kunnen worden; 
e. indien de noodzaak het gevolg is van een verhuizing waarvoor geen aanleiding bestaat op grond 
van beperkingen en er geen belangrijke reden voor verhuizing aanwezig is; 
 
Artikel 16 Inlichtingen- en medewerkingsplicht  
1.Onverminderd artikel 2.3.8, eerste lid, 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.  
2.Onverminderd artikel 2.3.8, derde lid, van de wet is de cliënt verplicht  aan het college desgevraagd 
de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet.  
     
Artikel 17 Herziening en intrekking  
1. Onverminderd artikel 2.3.10, eerste lid, 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 niet voldoet aan de aan de maatwerkvoorziening of het pgb verbonden voorwaarden, of 
e. de cliënt de maatwerkvoorziening of het pgb niet of voor een ander doel gebruikt. 

2. Onverminderd artikel 2.3.10, tweede lid, van de wet bepaalt het college in de beslissing, bedoeld in 
het eerste lid, het tijdstip waarop de beslissing in werking treedt.   
 
Artikel 18 Terugvordering  
1. Als het college een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 van de wet op grond van artikel 
17, eerste 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. Het college kan het terug 
te vorderen bedrag bij dwangbevel invorderen.  
2. Als het college een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 van de wet op grond van artikel 
17, eerste lid, onder a, heeft herzien 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. 
3. Als het college een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 van de wet op grond van artikel 
17, eerste lid, onder b, c, d of e, heeft herzien of ingetrokken, kan het college van de cliënt geheel of 
gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten 
onrechte genoten pgb. 
4. Het college kan het pgb dat anderszins onverschuldigd is betaald terugvorderen, voor zover de 
cliënt dit redelijkerwijs had kunnen begrijpen.   
5. Ingeval het recht op een in eigendom verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze voorziening 
worden teruggevorderd.  
6. Ingeval het recht op een in bruikleen verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze voorziening 
worden teruggevorderd.  
7. Indien de cliënt van wie de geldwaarde van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of het 
ten onrechte genoten pgb wordt teruggevorderd een uitkering op grond van de Participatiewet, de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk  arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigheden van het 
college ontvangt, dan kan het college de vordering met inachtneming van de beslagvrije voet 
verrekenen met voornoemde uitkering”.   

 
  



 
Overzicht wijzigingen van de verordening jeugdhulp Schagen 2015-2.   
 
Het huidige artikel 12 dat gaat over nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of 
terugvordering, wordt omwille van de leesbaarheid opgesplitst in drie artikelen, namelijk: 

- artikel 12, een artikel over de inlichtingen- en medewerkingsplicht;   
- artikel 13, een artikel over herziening en intrekking; en  
- artikel 14,  een artikel over terugvordering. De aanvullende terugvorderingsgronden treft men 

aan in artikel 14, lid 2 en 3.    
 
De artikelen 12, 13 en 14 van de Conceptverordening jeugdhulp Schagen 2016 luiden aanstonds als 
volgt: 
 
“Artikel 12. Inlichtingen- en medewerkingsplicht  
1.Onverminderd artikel 8.1.2, eerste lid, van de wet doen de jeugdige en zijn ouders op verzoek of 
onverwijld uit eigen beweging aan het college mededeling van alle feiten en omstandigheden, 
waarvan hun redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van 
een beslissing aangaande een individuele voorziening of een pgb.  
 2.Onverminderd artikel 8.1.2, derde lid, van de wet zijn de jeugdige en zijn ouders verplicht aan het 
college desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van 
deze wet.  
 
Artikel 13. Herziening en intrekking  
1. Onverminderd artikel 8.1.4, eerste lid, van de wet kan het college een beslissing aangaande een 
individuele voorziening of een pgb herzien dan wel intrekken, indien het college vaststelt dat: 
a. de jeugdige of zijn ouders onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt en de verstrekking 
van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid; 
b. de jeugdige of zijn ouders niet langer op de individuele voorziening of het daarmee 
samenhangende pgb zijn aangewezen; 
c. de individuele voorziening of het daarmee samenhangende pgb niet meer toereikend is te achten; 
d.de jeugdige of zijn ouders niet voldoen aan de aan de individuele voorziening of het daarmee 
samenhangende pgb verbonden voorwaarden; of 
e.de jeugdige of zijn ouders de individuele voorziening of het pgb niet of voor een ander doel 
gebruiken dan waarvoor het bestemd is. 
2.Onverminderd artikel 8.1.4, tweede lid, van de wet bepaalt het college in de beslissing als bedoeld in 
het eerste lid het tijdstip waarop de beslissing in werking treedt.  
 
Artikel 14. Terugvordering  
1. Onverminderd artikel 8.1.4, derde lid, van de wet kan het college, als het een beslissing aangaande 
een individuele voorziening of het daarmee samenhangende pgb op grond van artikel 13, eerste lid, 
onder a, heeft ingetrokken of herzien, van degene die de onjuiste of onvolledige gegevens heeft 
verstrekt geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten individuele 
voorziening of het ten onrechte genoten pgb. Het college kan het terug te vorderen bedrag bij 
dwangbevel invorderen.  
2. Het college kan, als het een beslissing aangaande een individuele voorziening of het daarmee 
samenhangende pgb op grond van artikel 13, eerste lid, onder b, c, d of e, heeft ingetrokken of 
herzien, van de jeugdige of zijn ouders geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten 
onrechte genoten individuele voorziening of het ten onrechte genoten pgb.   
3. Het college kan het pgb dat anderszins onverschuldigd is betaald terugvorderen, voor zover de  
jeugdige of diens ouders dit redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.   
4. Indien de jeugdige of zijn ouders van wie de geldwaarde van de ten onrechte genoten individuele 
voorziening of het ten onrechte genoten pgb wordt teruggevorderd een uitkering op grond van de 
Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk  arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigheden van het college ontvangen, dan kan het college de vordering met inachtneming van 
de beslagvrije voet verrekenen met voornoemde uitkering.  “ 

 


