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Officiële uitgave van Aa en Hunze.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Aa en Hunze 2015
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze,
gelet op de artikelen 2, 6, tweede lid, 7, 8, tweede en derde lid, 9 en 16 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Aa en Hunze 2015;
besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Aa en Hunze 2015.

HOOFDSTUK 1: Begrippen
Artikel 1 Begripsbepalingen
a.

b.

c.
d.
e.
f.

g.

h.
i.
j.

algemeen gebruikelijke voorziening:
een voorziening waarvan, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat de cliënt daarover,
ook als hij geen beperkingen had, zou (hebben kunnen) beschikken;
algemene voorziening:
een direct beschikbare voorziening met een beperkte toegangsbeoordeling, die voor een cliënt
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie mogelijk maakt;
bijdrage in de kosten:
bijdrage als bedoeld in artikel 2.1.4, eerste lid, van de wet;
hulpvraag:
behoefte aan maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet;
ingezetene:
cliënt die hoofdverblijf heeft in de gemeente Aa en Hunze;
melding:
kenbaar maken van de hulpvraag aan het college als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid van de
wet;
persoonlijk plan:
plan waarin de cliënt de omstandigheden, bedoeld in artikel 2.3.2, vierde lid, onderdelen a tot en
met g van de wet, beschrijft en aangeeft welke maatschappelijke ondersteuning naar zijn mening
het meest is aangewezen;
pgb:
persoonsgebonden budget;
verordening:
verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Aa en Hunze 2015;
wet:
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2. Mandatering
De Wmo 2015, de verordening en het besluit leggen veel bevoegdheden bij het college. De uitvoering
hiervan zal echter in de regel namens het college gedaan worden (in mandaat) door deskundige consulenten, ambtenaren of bijvoorbeeld aanbieders. Waar in de verordening, besluit en in de wet ‘het college’
staat, kan het college deze bevoegdheid namelijk mandateren aan ondergeschikten dan wel niet-ondergeschikten op grond van de algemene regels van de Algemene Wet Bestuursrecht.

HOOFDSTUK 2: Toegang –procedureregels melding/aanvraag maatschappelijke ondersteuning
Artikel 3. Melding hulpvraag
1.
2.
3.

Een hulpvraag kan door of namens een cliënt bij het college worden gemeld.
Het college bevestigt de ontvangst van een melding schriftelijk.
In spoedeisende gevallen als bedoeld in artikel 2.3.3 van de wet treft het college na de melding
onverwijld een tijdelijke maatwerkvoorziening in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

Artikel 4. Cliëntondersteuning
1.
2.

Het college zorgt ervoor dat ingezetenen een beroep kunnen doen op kosteloze cliëntondersteuning,
waarbij het belang van de cliënt uitgangspunt is.
Het college wijst de cliënt en zijn mantelzorger voor het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, eerste
lid, van de wet, op de mogelijkheid gebruik te maken van gratis cliëntondersteuning.

Artikel 5. Vooronderzoek en indienen persoonlijk plan
1.

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.
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2.

3.
4.

Voor het gesprek verschaft de cliënt het college alle overige gegevens en bescheiden die naar
het oordeel van het college voor het onderzoek nodig zijn en waarover hij 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.
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.
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.

Artikel 6. Gesprek
1.

Het college onderzoekt in een gesprek tussen deskundigen en de 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:
de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt;
a.
het gewenste resultaat van het verzoek om ondersteuning;
b.
de mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp of algemeen gebruikelijke
c.
voorzieningen zijn zelfredzaamheid of zijn participatie te handhaven of te verbeteren, of te
voorzien in zijn behoefte aan beschermd wonen of opvang;
de mogelijkheden om met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociaal netwerk
d.
te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie, of te voorzien in zijn
behoefte aan beschermd wonen of opvang;
de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger van de cliënt;
e.
de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene voorziening, zoals opgenomen
f.
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 beschermd wonen of opvang;
de mogelijkheden om door middel van samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieg.
ders 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;
de mogelijkheid om een maatwerkvoorziening te verstrekken;
h.
welke bijdragen in de kosten de cliënt met toepassing van het bepaalde bij of krachtens ari.
tikel 2.1.4 van de wet verschuldigd zal zijn, en
de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een pgb, waarbij de cliënt in begrijj.
pelijke bewoordingen wordt ingelicht over de gevolgen van die keuze.

2.

Als de cliënt een persoonlijk plan als bedoeld in artikel 5, vierde lid, aan het college heeft overhandigd, betrekt het college dat plan bij het onderzoek, bedoeld in het eerste lid.
Het college informeert de cliënt over de gang van zaken bij het gesprek, diens rechten en plichten
en de vervolgprocedure en vraagt de cliënt toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken.
Als de hulpvraag genoegzaam bekend is, kan het college onverminderd het bepaalde in artikel
2.3.2 van de wet, in overleg met de cliënt afzien van een gesprek.

3.
4.

Artikel 7. Verslag
1.
2.
3.

Het college zorgt voor schriftelijke verslaglegging van het onderzoek.
Het college verstrekt het verslag van de uitkomsten van het onderzoek aan de cliënt.
Opmerkingen of latere aanvullingen van de cliënt worden aan het verslag toegevoegd.

Artikel 8. Aanvraag
Een cliënt of zijn gemachtigde of vertegenwoordiger kan een aanvraag om een maatwerkvoorziening
schriftelijk indienen bij het college.

HOOFDSTUK 3: Regels pgb
Artikel 9. De hoogte van een pgb:
a.
b.

c.

2

wordt bepaald aan de hand van een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij het pgb gaat besteden;
is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken, en wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en verzekering, en
bedraagt niet meer dan de kost-/huurprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst compenserende voorziening in natura.

Cvdr 2017 nr. CVDR380375_1

5 september 2017

Artikel 10. De hoogte van een pgb voor een maatwerkvoorziening
a.

b.

c.

een zaak wordt bepaald op ten hoogste de kost-/huurprijs 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 kost/huurprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen
korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering;
voor individuele begeleiding, begeleiding groep/dagbesteding en kortdurend verblijf- en respijtzorg
wordt in de tarifering pgb onderscheid gemaakt tussen een professional en een persoon uit de
sociale omgeving,
voor huishoudelijke hulp geldt een enkel tarief;

HOOFDSTUK 4: Bijdrage in de kosten
Artikel 11. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb’s
De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening
van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit
Wmo 2015.

HOOFDSTUK 5: Controle
Artikel 12. Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering
1.

2.

3.

4.
5.

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.
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:
de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of
a.
volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;
de cliënt niet langer op de maatwerkvoorziening of het pgb is aangewezen;
b.
de maatwerkvoorziening of het pgb niet meer toereikend is te achten;
c.
de cliënt niet voldoet aan de aan de maatwerkvoorziening of het pgb verbonden voorwaarden,
d.
of
de cliënt de maatwerkvoorziening of het pgb niet of voor een ander doel gebruikt.
e.
Als het college een beslissing op grond van het tweede 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.
Ingeval het recht op een in eigendom verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze voorziening
worden teruggevorderd.
Ingeval het recht op een in bruikleen verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze voorziening
worden teruggevorderd.

HOOFDSTUK 6: Slotbepaling
Artikel 14. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
2.

3

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Aa en Hunze
2015.
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