
Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning  
Pagina 1 van 1 

CONCEPT CONCEPT CONCEPT 
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren 
 
 
Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget (PGB) en 
een financiële tegemoetkoming. 
 
 
Artikel 1. Regels rond verstrekking  
 
1.1 Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een PGB of financiële 

tegemoetkoming vindt plaats op verzoek van de aanvrager. 
a. Een PGB is een geldbedrag waarmee de aanvrager één of meer aan hem te verlenen 

voorzieningen kan verwerven. 
b. Een financiële tegemoetkoming is een gemaximeerde tegemoetkoming in de kosten van een 

voorziening, die achteraf op declaratiebasis wordt verstrekt. 
 
1.2. Verstrekking als PGB vindt niet plaats indien: 

a. op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige 
vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een 
persoonsgebonden budget waardoor het PGB niet rechtmatig en doelmatig zal worden 
besteed; 

b. er sprake is van toekenning van een collectieve vervoersvoorziening 
 

1.3 De budgethouder is verplicht om gedurende de toekenningsperiode (gebruiksduur) de 
aangeschafte voorziening voldoende te laten onderhouden en, voor zover van toepassing, 
toereikend te verzekeren. In geval van een scootmobiel of elektrische rolstoel  is het verplicht om 
minimaal een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten gedurende de gebruiksduur van het 
hulpmiddel. 

 
Artikel 2. Uitbetaling PGB 
 
2.1 Het per beschikking toegekende PGB minus de (voorlopig vastgestelde) eigen bijdrage, voor hulp 

bij het huishouden wordt als volgt als voorschot uitbetaald door storting op rekening van de 
aanvrager:  
- een PGB tot € 2.500 op jaarbasis: een maal per jaar  
- een PGB tussen € 2.500 en € 5.000 op jaarbasis: per half jaar  
- een PGB tussen € 5.000 en € 7.500 op jaarbasis: per kwartaal  
- een PGB boven € 7.500 op jaarbasis; maandelijks  

3 Het per beschikking toegekende PGB voor aanschaf van woonvoorzieningen, 
vervoersvoorzieningen en rolstoelen wordt als voorschot uitbetaald op basis van een door het 
college goedgekeurde offerte, met als maximum het per beschikking toegekende bedrag, door 
storting op rekening van de aanvrager. 

3.1 Het per beschikking toegekende PGB voor onderhoud en reparatie wordt per jaar uitbetaald: 
a. het eerste jaar op basis van een door het college goedgekeurde offerte. 
b. In de volgende jaren jaarlijks na verantwoording van de uitgaven van het voorgaande jaar 

en onder aftrek van het bedrag dat nog niet is uitgegeven. 
 
Artikel 3. Verantwoording en controle 
 
3.1 De verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder aan het College 

vindt plaats in alle gevallen na afloop van de verstrekking dan wel na afloop van elk kalenderjaar; 
3.2 Verantwoording gebeurt door overleg van:  

- de nota/factuur van de aangeschafte voorziening 
- een betalingsbewijs van aanschaf van de voorziening 
- of een overzicht van de salarisadministratie met bewijsmiddelen 

3.3 Controle van besteding van het PGB vindt plaats: 
a. bij iedere ontvanger aan de hand van de in lid 2 genoemde stukken 
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b. steekproefsgewijs bij 10% van het totale aantal budgethouders en als de onder a genoemde 
controle daar aanleiding toe geeft aan de hand van alle daarvoor beschikbare wettelijke 
mogelijkheden. 

3.4 Is het budget niet of niet volledig gebruikt dan zal het resterende bedrag worden teruggevorderd 
dan wel, indien van toepassing, worden verrekend met het toegekende budget voor het volgende 
kalenderjaar. 

3.5 Een uitzondering is het vrij besteedbare bedrag als bedoeld in artikel 9 lid 3 niet zal worden 
teruggevorderd. 

3.6 Bij een PGB voor Hulp bij het huishouden mag 10% van het totale jaarbudget meegenomen 
worden naar het volgende kalenderjaar, zonder dat dit wordt verrekend met het toe te kennen 
budget voor het volgende kalenderjaar, mits er gedurende het gehele volgende kalenderjaar ook 
nog een indicatie is voor Hulp bij het huishouden. 

3.7 Is het persoonsgebonden budget anders besteed dan waarvoor bedoeld, dan zal het college het 
persoonsgebonden budget geheel of gedeeltelijk terugvorderen.  
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Hoofdstuk 2. Kosten voor rekening van de aanvrager 
 
 
Artikel 4. keuze voor duurdere voorziening 
 
4.1 De aanvrager kan kiezen voor een duurdere voorziening dan de goedkoopst adequate 

voorziening, mits deze voldoet aan het programma van eisen en het college daar toestemming 
voor geeft. 

4.2 Bij verstrekking in natura van een duurdere voorziening dan de goedkoopst adequate 
voorziening, blijft de voorziening wel eigendom van de gemeente 

4.3 Indien de aanvrager voor een duurdere voorziening kiest dan de goedkoopst adequate 
voorziening komen de meerkosten van de duurdere voorziening ten opzichte van de 
goedkoopst adequate voorziening voor rekening van de aanvrager 

 
 
Artikel 5. Besparingsbijdrage. 
 
5.1 Bij de vaststelling van de hoogte van een PGB of een financiële tegemoetkoming dan wel bij 

verstrekking in natura, worden algemeen gebruikelijke kosten die de aanvrager door de 
verstrekking bespaart in mindering gebracht respectievelijk bij aanvrager in rekening gebracht.  

5.2 Bij de vaststelling van de hoogte van het PGB dan wel de financiële tegemoetkoming in de kosten 
van een woontechnische aanpassing van de woning wordt  rekening gehouden met de leeftijd 
(afschrijving) van de te vervangen / aan te passen voorziening. 

5.3 Voor gebruik van de collectieve vervoersvoorzieningen betaalt de pashouder een ritprijs 
vergelijkbaar met het openbaarvervoertarief zonder korting. 
 

 
Artikel 6. Omvang van eigen bijdragen en eigen aandeel. 
 
6.1 Het bedrag dat ongehuwde personen jonger dan 65 jaar dienen te betalen bedraagt € 16,60 per 

vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan € 16.137,- het bedrag 
van € 16,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen 
en € 16.137,-  

6.2 Het bedrag dat ongehuwde personen van 65 jaar of ouder dienen te betalen bedraagt € 16,60 per 
vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan € 14.162,- het bedrag 
van € 16,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen 
en € 14.162,-  

6.3 Het bedrag per vier weken dat gehuwde personen indien een van beiden jonger is dan 65 jaar 
dienen te betalen bedraagt € 23,80 per vier weken, met dien verstande dat indien hun 
gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan € 20.810,- het bedrag van € 23,80 wordt verhoogd met 
een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en € 20.810,-  

6.4 Het bedrag per vier weken dat gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn dienen te 
betalen bedraagt € 23,80 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke 
inkomen meer bedraagt dan € 19.837,- het bedrag van € 23,80 wordt verhoogd met een dertiende 
deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en € 19.837,- 

6.5 Als een voorziening bestaat uit een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning 
die eigendom is van de aanvrager, wordt gedurende een periode van maximaal 39 maal vier 
weken een eigen bijdrage in rekening gebracht dan wel  bij de vaststelling van de hoogte van een 
financiële tegemoetkoming gedurende die periode een met toepassing van het in artikel 2 
vastgesteld bedrag in mindering gebracht. 

 
Artikel 7. Vaststelling en inning eigen bijdrage en eigen aandeel 
 
7.1 De vaststelling van de maximale eigen bijdrage gebeurd door het CAK-BZ op basis van het 

ministeriële Besluit maatschappelijke ondersteuning (AMvB). 
7.2 Bij verstrekking van hulp bij het huishouden in de vorm van zorg in natura wordt het vaststellen, 

het opleggen en het innen van de vierwekelijkse eigen bijdrage uitgevoerd door het CAK-BZ. 
7.3 Het vaststellen, het opleggen en het inhouden dan wel het terugvorderen van de eigen bijdrage en 

het eigen aandeel wordt bij de volgende verstrekkingen door de het college uitgevoerd: 
a. hulp bij het huishouden in de vorm van een PGB (artikel 9 van dit Besluit) 
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b. de financiële tegemoetkoming voor bouwkundige of woontechnische aanpassing van een 
woning of een uitraasruimte (artikel 10 van dit Besluit) 

c. financiële tegemoetkoming in de kosten woningsanering (artikel 13 van dit Besluit) 
d. financiële tegemoetkoming in de kosten van aanpassing van de eigen auto (artikel 18 van dit 

Besluit). 
7.4 Als de maximale eigen bijdrage nog niet is vastgesteld door het CAK-BZ op het moment van 

verzenden van de beschikking dan wel het uitbetalen van het PGB dan wel de financiële 
tegemoetkoming, zal het college eerst een voorlopige eigen bijdrage vaststellen op één van de 
volgende 2 manieren: 
• Op basis van de door de aanvrager overgelegde inkomensgegevens van 2 jaar geleden 
• De voorlopige eigen bijdrage is gelijk aan de van toepassing zijnde minimale eigen 

bijdrage zoals genoemd in artikel 6 lid 1 tot en met 4; 
7.5 Als op basis van het door het CAK-BZ vastgestelde inkomen de definitieve eigen bijdrage hoger 

blijkt te zijn dan de voorlopig vastgestelde eigen bijdrage zal het PGB dan wel de financiële 
tegemoetkoming worden verlaagd en het teveel uitgekeerde worden verrekend of teruggevorderd. 

7.6 Als op basis van het door het CAK-BZ vastgestelde inkomen de definitieve eigen bijdrage lager 
blijkt te zijn dan de voorlopig vastgestelde eigen bijdrage zal het PGB dan wel de financiële 
tegemoetkoming worden verhoogd en zal eventueel nabetaling plaatsvinden. 
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Hoofdstuk 3. Hulp bij het huishouden. 
 
 
Artikel 8. Hoogte eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden 
 
8.1 Bij toekenning van hulp bij het huishouden, wordt bij de persoon aan wie de hulp wordt toegekend 

een eigen bijdrage in rekening gebracht zoals vermeld in artikel 6.1 tot en met 6.4 van dit Besluit 
 
 
Artikel 9. Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden. 
9.1 Vaststelling van een persoonsgebonden budget vindt ten aanzien van hulp in de huishouding 

als volgt plaats: 
 
Er wordt een bruto bedrag beschikbaar gesteld dat per klasse per jaar bedraagt: 
 
Voor hulp bij het huishouden niveau 1 (HV-1): 
Klasse 1 (0 tot en met 1,9 uur per week): € 709,80 
Klasse 2 (2 tot en met 3,9 uur per week): € 2.129,40 
Klasse 3 (4 tot en met 6,9 uur per week): € 3.549,- 
Klasse 4 (7 tot en met 9,9 uur per week): € 5.678,40 
Klasse 5 (10 tot en met 12,9 uur per week): € 7.807,80 
Klasse 6 (13 tot en met 15,9 uur per week): € 9.937,20 
terwijl bij additionele uren die boven klasse 6 op basis van de hardheidsclausule worden 
toegekend een uurbedrag van € 13,65 wordt gehanteerd. 
 
Voor hulp bij het huishouden niveau 2 (HV-2): 
Klasse 1 (0 tot en met 1,9 uur per week): € 910,- 
Klasse 2 (2 tot en met 3,9 uur per week): € 2.730,- 
Klasse 3 (4 tot en met 6,9 uur per week): € 4.550,- 
Klasse 4 (7 tot en met 9,9 uur per week): € 7.280,- 
Klasse 5 (10 tot en met 12,9 uur per week): €10.010,- 
Klasse 6 (13 tot en met 15,9 uur per week): € 12.740,- 
terwijl bij additionele uren die boven klasse 6 op basis van de hardheidsclausule worden 
toegekend een uurbedrag van € 17,50 wordt gehanteerd. 
 

9.2 Het budget wordt netto uitbetaald aan de budgethouder. Het netto bedrag is het bruto bedrag 
van de geïndiceerde klasse en het geïndiceerde niveau minus het eigen aandeel zoals 
vermeld in artikel 6.1 tot en met 6.4 van dit besluit. 

 
9.3 Naast het in lid 1 van dit artikel bedoelde budget wordt een vrij besteedbaar bedrag 

beschikbaar gesteld ter hoogte van 1,5% van het in lid 1 bedoelde budget met: 
a. een minimum van €100,= per jaar en een maximum van €1000,- per jaar voor HV2 
b. een minimum van €75,= per jaar en een maximum van €750,= per jaar voor HV1. 
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Hoofdstuk 4. Woonvoorzieningen. 
 
 
Artikel 10. Bouwkundige of woontechnische aanpassingen van een woning en uitraasruimte 
 
10.1 De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor bouwkundige of woontechnische aanpassing 

van een woning of een uitraasruimte wordt vastgesteld als tegenwaarde van het bedrag zoals 
vermeld in de door het college geaccepteerde offerte voor de goedkoopst adequate oplossing, 
minus de besparingsbijdrage conform artikel 5 van dit besluit. 

10.2 De eigen bijdrage en het eigen aandeel zoals bedoeld in artikel 6 van dit Besluit is van toepassing 
op woonvoorzieningen als bedoeld in lid 1 van dit artikel waarbij het bedrag van €16,60 en het 
bedrag van €23,80 beide met 100% worden verlaagd. 

10.3 De volgende kosten in het kader van een woningaanpassing kunnen in aanmerking worden 
genomen bij de vaststelling van de financiële tegemoetkoming: 

 
1 De aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de 

voorziening; 
2 De risicoverrekening van loon- en materiaalkosten, met inachtneming van het bepaalde in de 

Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991; 
3 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. 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. 

4 De kosten voor het toezicht op de uitvoering, indien dit noodzakelijk is, tot een maximum van 
2% van de aanneemsom; 

5 De leges voorzover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening; 
6 De verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting; 
7 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; 

8 De prijs van bouwrijpe grond, indien noodzakelijk als niet binnen het oorspronkelijke kavel 
gebouwd kan worden, volgens bijgaande tabel.  

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

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

11 De kosten van aansluiting op een openbare nutsvoorziening; 
Indien de gemeente ook de administratiekosten van de verhuurder wil vergoeden kan het 
volgende opgenomen worden: 

12 De administratiekosten die verhuurder maakt ten behoeve van het treffen van een voorziening 
voor de gehandicapte, voor zover de kosten onder 1 tot en met 11 meer dan € 1000,--   
bedragen, 10% van die kosten, met een maximum van € 350,--. 

 
 
Artikel 11. Afschrijvingstermijn bouwkundige of woontechnische aanpassingen 
 

a. Het in artikel 21 van de van de Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning genoemde afschrijvingsschema luidt als volgt: 

Afschrijving in 10 jaar te weten: 
in het eerste jaar 100% van de meerwaarde, 
in het tweede jaar 90% van de meerwaarde, 
in het derde jaar 80% van de meerwaarde, 
in het vierde jaar 70% van de meerwaarde, 
in het vijfde jaar 60% van de meerwaarde, 
in het zesde jaar 50% van de meerwaarde, 
in het zevende jaar 40% van de meerwaarde, 
in het achtste jaar 30% van de meerwaarde, 
in het negende jaar 20% van de meerwaarde, 
in het tiende jaar 10% van de meerwaarde, 



Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning  
Pagina 7 van 7 

b. De meerwaarde wordt bepaald door op het moment van verkoop de woning met en 
zonder de aanpassingen te laten taxeren door een onafhankelijke instantie. 

 
Artikel 12. Verhuiskostenvergoeding 
 
12.1 Het bedrag dat als maximum verstrekt wordt voor de verhuiskostenvergoeding als bedoeld in  
             artikel 13 onder 1 lid a van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning  
             bedraagt €2250-                 
12.2 De eigen bijdrage en eigen aandeel als bedoeld in artikel  6 van dit Besluit is niet van 
             toepassing op de financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en inrichting.    
 
Artikel 13. Roerende niet bouwtechnische woonvoorzieningen 
 
13.1 De hoogte van het persoonsgebonden budget voor aanschaf van een roerende 

woonvoorziening wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de kosten van de 
goedkoopst-adequate voorziening zoals vermeld in een door het College geaccepteerde 
offerte. 

13.2 De hoogte van het PGB voor onderhoud en reparatie wordt vastgesteld op basis van het  
bedrag dat door het college aan de leverancier zou worden betaald voor onderhoud en 
reparatie van de goedkoopst adequate voorziening. 

13.3 Bij de vaststelling van de hoogte van een financiële tegemoetkoming of PGB in de kosten van 
woningsanering worden naast de hoogte van de eigen bijdrage conform artikel 6 de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

a. De maximale tegemoetkoming bedraagt: 
- voor vloerbedekking (zeil, linoleum, laminaat e.d.) € 20,- per m2, inclusief 

egalisatiekosten; 
- voor gordijnen: € 15,- per meter voor rolgordijnen of een ander soort gladde gordijnen. 
b. Er wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 7 jaar wat betekent dat slechts (7-x)/7 

deel van het in lid 1 genoemde bedrag wordt vergoed, waarbij x staat voor de leeftijd van de te 
vervangen vloerbedekking/gordijnen  

c. De vergoeding bedraagt nooit meer dan de werkelijke kosten. 
13.4 De eigen bijdrage en eigen aandeel als bedoeld in artikel 6 van dit Besluit is alleen van 

toepassing op woningsanering en niet op andere roerende woonvoorzieningen, waarbij het 
bedrag van €16,60 en het bedrag van €23,80 beide met 100% worden verlaagd. 

 
  
Artikel 14. Onderhoud, keuring en reparatie woonvoorzieningen  
 
14.1 Voor de volgende onderdelen kan door het college van burgemeester en wethouders een 

financiële tegemoetkoming voor onderhoud, keuring en reparatie worden verleend: 
a.  stoelliften; 
b. rolstoel- of sta-plateauliften; 
c. woonhuisliften; 
d. hefplateau-liften; 
e. balansliften; 
f. de mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, bad of 

wastafel; 
g.  elektromechanische openings- en sluitingsmechanisme van deuren; 
h. toiletten, voorzien van een onderspoel- en föhninrichting. 
14.2 De tegemoetkoming in de kosten van het noodzakelijke onderhoud en keuring van de 

genoemde voorzieningen bedraagt maximaal € 200,- per kalenderjaar. 
14.3 De tegemoetkoming als bedoeld in lid 1 bedraagt echter nooit meer dan de werkelijke kosten. 
14.4 De tegemoetkoming in de kosten van noodzakelijke reparatie(s) van de voorzieningen zoals 

genoemd in lid 1 van dit Besluit bedraagt 100% van de werkelijke kosten. 
14.5 Op de vergoeding voor onderhoud en keuring en reparatie als bedoeld in lid 1 en lid 4 wordt 

niet de eigen bijdrage als bedoeld in artikel 6 van dit Besluit  toegepast. 
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Artikel 15. Tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting 
 
15.1 De tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke woonruimte in verband met  toekenning van de 

voorzieningen zoals genoemd onder b. of d. van artikel 14 van de Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning bedraagt: 

a. de werkelijke kosten met een maximum van € 554,- per maand als tegemoetkoming in 
de kosten van het tijdelijk betrekken van zelfstandige woonruimte en het langer 
moeten aanhouden van de te verlaten woonruimte; 

b. de werkelijke kosten met een maximum van € 227,- per maand als tegemoetkoming in 
de kosten van het tijdelijk betrekken van niet-zelfstandige woonruimte. 

15.2 Op de vergoeding van tijdelijke woonruimte wordt niet de eigen bijdrage als bedoeld in artikel  6 
van dit Besluit toegepast. 

 
 
Artikel 16. Tegemoetkoming in de kosten van huurderving 
 
16.1 De tegemoetkoming in de kosten van huurderving zoals genoemd in artikel   van de Verordening 

individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning is afhankelijk van de kale huur van de 
woonruimte, doch zal niet meer bedragen dan de helft van de werkelijke kosten tot een maximum 
dat niet uit mag komen boven de maximale huurgrens van de individuele huursubsidie. 

16.2 Op de vergoeding van tijdelijke woonruimte wordt niet de eigen bijdrage als bedoeld in artikel  6 
van dit Besluit  toegepast. 
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Hoofdstuk 5. Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel 
 
Artikel 17. Vormen van vervoersvoorzieningen 
 
Een te verstrekken individuele vervoersvoorziening kan, naast een collectieve vervoersvoorziening, 
bestaan uit: 

 
a. een voorziening in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget voor aanschaf van  

1. Een open elektrische buitenwagen (scootmobiel) 
2. Een al dan niet aangepaste gesloten buitenwagen 
3. Een al dan niet aangepaste bruikleenauto 
4. een ander verplaatsingsmiddel 

 
b. Een financiële tegemoetkoming in de kosten van: 

1. aanpassing van een eigen auto 
2. gebruik van een eigen auto 
3. gebruik van een taxi 
4. gebruik van een rolstoeltaxi 

 
 
Artikel 18. Hoogte van persoonsgebonden budget financiële tegemoetkoming in de kosten van  
                aanpassing van een eigen auto    
 
18.1 De hoogte van het persoonsgebonden budget voor aanschaf van vervoersvoorzieningen als 

bedoeld in artikel 17 lid a en de financiële tegemoetkoming in de kosten van aanpassing van een 
eigen auto als bedoeld in artikel 17 lid b1 wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van het 
bedrag van de goedkoopst-adequate voorziening, minus de besparingsbijdrage als bedoeld in 
artikel 5. 

 
18.2 De hoogte van het PGB voor onderhoud en reparatie wordt vastgesteld op basis van het bedrag 

dat door het college aan de leverancier zou worden betaald voor onderhoud van de goedkoopst 
adequate voorziening. 

 
18.3 Het persoonsgebonden budget voor aanschaf van vervoersvoorzieningen als bedoeld in artikel 17 

lid a en de financiële tegemoetkoming in de kosten van aanpassing van een eigen auto als 
bedoeld in artikel 17 lid b1 wordt toegekend voor de volgende periode: 
a. Voor voorzieningen als bedoeld in artikel 17 lid a1 en lid a4 en lid b1: 7 jaar. 
b. Voor voorzieningen als bedoeld in artikel 17 lid a2 en lid a3: 10 jaar. 

 
18.4 De eigen bijdrage en eigen aandeel als bedoeld in artikel 6 van dit Besluit is alleen van 

toepassing op de financiële tegemoetkoming in de kosten van aanpassing van de eigen auto, 
waarbij het bedrag van €16,60 en het bedrag van €23,80 beide met 100% worden verlaagd. 

 
 
Artikel 19. Inkomensgrens  
 
De grens waarboven een auto, met een auto vergelijkbare voorzieningen en de daarmee 
samenhangende gebruiks- en onderhoudskosten niet voor verstrekking of vergoeding in aanmerking 
komen, zoals genoemd in artikel 24 van de Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning,  bedraagt 1,5 maal het bijstandsnormbedrag op grond van de Wet Werk en Bijstand 
(WWB). 
 
 
Artikel 20. hoogte financiële tegemoetkomingen in de kosten van gebruik van vervoersvoorzieningen 
 
20.1 Het bedrag dat per jaar maximaal verstrekt wordt op declaratiebasis voor gebruik van een 

(eigen) auto bedraagt € 1.019,- 
20.2 Het bedrag dat per jaar maximaal verstrekt wordt op declaratiebasis voor gebruik van een taxi 

bedraagt € 2.038,-. 
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20.3 Het bedrag dat per jaar maximaal verstrekt wordt op declaratiebasis voor gebruik van een 
rolstoeltaxi bedraagt € 4.575,- 

 
20.4 Het bedrag dat per jaar maximaal verstrekt wordt op declaratiebasis voor gebruik van een 

bruikleenauto bedraagt € 627,00. 
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Hoofdstuk 6. Verplaatsen in en rond de woning. 
 
 
 
Artikel 21. Hoogte van PGB rolstoel 
 
21.1 De hoogte van het persoonsgebonden budget voor aanschaf van een rolstoel, niet zijnde een 

sportrolstoel, wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van het bedrag van de goedkoopst-
adequate voorziening. 

 
21.2 De hoogte van het PGB voor onderhoud en reparatie wordt vastgesteld op basis van het bedrag 

dat door het college aan de leverancier zou worden betaald voor onderhoud van de goedkoopst 
adequate voorziening. 

 
21.3 Het PGB voor aanschaf van een rolstoel wordt toegekend voor de periode van 7 jaar met als 

uitzondering: 
a. Kinderrolstoelen: 5 jaar 
b. Rolstoel voor volwassenen voor intensief gebruik zoals bedoeld in bijlage 1 van hoofdstuk 1 

van het Verstrekkingenboek individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning: 5 jaar 
 
21.4 De eigen bijdrage of het eigen aandeel als bedoeld in artikel 6 van dit Besluit is niet van 

toepassing. 
 
 
Artikel 22. Sportrolstoel 
 
22.1 Een sportrolstoel wordt uitsluitend verstrekt als persoonsgebonden budget.  
 
22.2 Het bedrag van dit persoonsgebonden budget bedraagt €2700,=, welk bedrag bedoeld is als 

tegemoetkoming in aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel voor een periode van drie jaar. 
 
22.3 De eigen bijdrage of het eigen aandeel als bedoeld in artikel 6 van dit Besluit is niet van 

toepassing. 
 
 
 
Hoofdstuk 7 Slotbepalingen 
 
Artikel 23 
Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente 
Slochteren 2007. 
 
Artikel 24 
1.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. 
2.Met ingang van dezelfde dag wordt het Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen 
gehandicapten gemeente Slochteren ingetrokken. 
 


