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CONCEPT CONCEPT CONCEPT 
 
Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Slochteren. 
 
Inleiding 
Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Verordening MO ) is er 
ook een Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Besluit MO). In dit Besluit zijn 
alle bedragen bij elkaar gebracht, die op basis van de verordening moeten worden vastgesteld. Ook zijn 
regels opgenomen die een relatie hebben met de vaststelling, uitbetaling, verantwoording, controle en 
eventueel terugvordering van deze bedragen. Daarnaast zijn alle regels waarvoor de verordening een 
delegatiebepaling voor het college bevat in het Besluit ingevuld. 
Naast het Besluit MO is er ook een Verstrekkingenboek individuele voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning (Verstrekkingenboek MO). Daarin worden de regels rondom het indienen en afhandelen van 
een aanvraag vastgelegd en uitgewerkt.  
 
Het eerste onderwerp dat in het Besluit MO aan de orde komt is het persoonsgebonden budget (PGB). Van 
alle soorten voorzieningen waarvoor een persoonsgebonden budget mogelijk is wordt in het Besluit MO 
uitgewerkt hoe het bedrag van het persoonsgebonden budget wordt samengesteld. 
In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de kosten die voor rekening van de aanvrager (kunnen) worden 
gebracht. Dit binnen het kader van de mogelijkheden dat het landelijk Besluit maatschappelijke 
ondersteuning (AMvB) biedt. 
In de volgende hoofdstukken worden bepalingen per soort voorziening vastgelegd. 
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Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget 
 
 
Artikel 1 regels rond verstrekking 
Verstrekking van een persoonsgebonden budget of een financiële tegemoetkoming vindt plaats op verzoek 
van de aanvrager. Dit kan bij voorkeur tegelijk met de aanvraag, indien op dat moment al duidelijk is dat de 
aanvrager dit wenst.  
Verstrekking van een PGB vindt in 2 situaties niet plaats: 

• Wanneer tijdens het onderzoek duidelijk wordt dat een aanvrager problemen zal hebben met het 
omgaan met een PGB, zal dit als contra-indicatie worden opgevat; 

• Een PGB voor een collectieve vervoersvoorziening is niet mogelijk zoals ook in de Verordening MO 
is opgenomen.  

Dit is een uitwerking van artikel 6 Wmo. In de parlementaire behandeling van de Wmo is aangegeven dat er 
uitzonderingen mogelijk zijn, met name als het gaat om personen waarvan verwacht kan worden dat zij niet 
met het beschikbare geld kunnen omgaan. 
In een Algemeen Overleg over een aan de Wmo verwante zaak, het bovenregionale vervoer Valys, heeft de 
Tweede Kamer op 29 maart 2006 uitgesproken dat deze regel niet bedoeld is om goed draaiende systemen, 
zoals bijvoorbeeld collectief vervoerssystemen, in gevaar te brengen.  
 
Artikel 2 Uitbetaling PGB  
In dit artikel is opgenomen hoe om wordt gegaan met uitbetaling van een PGB. 
Bij een PGB voor hulp in het huishouden is de frequentie van uitbetaling afhankelijk van de hoogte van het 
budget.Om te voorkomen dat met het PGB een voorziening wordt aangeschaft die niet voldoet aan het 
programma van eisen en niet adequaat is, wordt het bedrag pas uitbetaald op basis van een door het 
College goedgekeurde offerte. Een voorbeeld is dat een aanvrager een scootmobiel koopt met onvoldoende 
vering waardoor zijn lichamelijke klachten en beperkingen kunnen toenemen. 
Om te voorkomen dat een voorziening technisch eerder aan vervanging toe is dan de vastgestelde 
levensduurgarantie is onderhoud en tijdige reparatie belangrijk. Door het jaarlijks uitbetalen van het PGB 
voor onderhoud en reparatie houdt de gemeente daar enig zicht op. 
 
Artikel 3 Verantwoording en controle 
De wijze waarop omgegaan wordt met verantwoording en controle van het persoonsgebonden budget is hier 
vastgelegd. Gekozen wordt voor verantwoording en controle van alle gevallen. De reden hiervan is dat dit 
een nieuw terrein is waarvan nog onvoldoende bekend wat de beste praktijk is om hier mee om te gaan. 
Omdat dit arbeidsintensief is, zal dit beleid jaarlijks worden geëvalueerd en zal op basis van risicoanalyse en 
kosten-batenafweging worden vastgesteld of dit beleid moet worden aangepast. 
Ook de wijze waarop omgegaan wordt met het niet, niet volledig of het niet juist besteden van het PGB is 
hier vastgelegd. Gekozen wordt voor volledige terugvordering, met uitzondering van een vrij besteedbaar 
bedrag. Gekozen wordt voor een vrij besteedbaar bedrag voor hulp bij het huishouden. Dit bedrag is bedoeld 
voor administratiekosten en kan besteed worden aan bijvoorbeeld: lidmaatschap van Per Saldo, 
telefoonkosten in verband met hulpverlening, postzegels etc. 
Daarnaast mag, net als nu onder de AWBZ, 10% van het totale budget wat niet is besteed meegenomen 
worden naar het volgende jaar.  
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Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen, eigen aandeel en besparingsbijdrage 
 
 
Artikel 4 Keuze voor duurdere voorziening 
Dit artikel regelt dat een aanvrager een duurdere voorziening mag aanschaffen dan de goedkoopst adequate 
voorziening waarbij de meerkosten voor rekening van de aanvrager komen. Dit geeft de aanvrager ook bij 
verstrekking in natura een zelfde soort keuzevrijheid als bij een PGB. 
  
Artikel 5 Besparingsbijdrage 
Wanneer een voorziening wordt verstrekt waarmee een algemeen gebruikelijke voorziening wordt vervangen 
of kan worden vervangen, zal alleen verstrekking van de meerkosten aan de orde zijn.  
Dat betekent dat het algemeen gebruikelijke deel niet vergoed zal worden. Het algemeen gebruikelijke deel 
zal door de aanvrager zelf betaald moeten worden in de vorm van een besparingsbijdrage.  
Bij een woningaanpassing wordt rekening gehouden de afschrijvings(termijn) van de te vervangen /aan te 
passen voorziening omdat die kosten (op termijn) ook gemaakt zouden moeten worden als er geen sprake 
zou zijn van een beperking. 
Voor gebruik van de collectieve vervoersvoorzieningen betaalt de pashouder een ritprijs vergelijkbaar met 
het openbaarvervoertarief zonder korting. Dit zijn namelijk kosten die personen zonder een beperking ook 
maken als ze gebruik maken van het openbaar vervoer. 
 
Artikel 6  Omvang van de eigen bijdrage en het eigen aandeel 
Hoofdstuk IV van de AMvB handelt over eigen bijdragen en het eigen aandeel bij financiële 
tegemoetkomingen en persoongebonden budgetten. In artikel 4.1 van deze AMvB wordt onder a, b, c en d 
aangegeven welke bedragen de minister als maximum laat gelden voor welke groepen. Lid 2 van artikel 4.1 
geeft aan dat de gemeenteraad kan bepalen dat de genoemde bedragen in gelijke mate gewijzigd worden.  
Artikel 4.1, lid 3 van de AMvB bepaalt dat bij roerende zaken die in eigendom worden verschaft of bij 
bouwkundige of woontechnische aanpassingen de eigen bijdrage of het eigen aandeel over maximaal 39 
perioden van vier weken gevraagd mag worden.  
 
Dit artikel geeft de gemeentelijke invulling daarvan.Vastgelegd is dat in principe de maximale bedragende 
AMvB worden gehanteerd. In de volgende hoofdstukken wordt echter per voorziening aangegeven voor 
welke voorziening artikel 6 wel of niet wordt toegepast en op welke wijze. 
 
Zo is in artikel 8 lid 1 vastgelegd dat voor hulp in het huishouden artikel 6.1 tot en met artikel 6.4 wordt 
toegepast. Dat houdt in dat voor deze voorziening de maximale eigen bijdrage wordt geheven. Daarmee 
wordt aangesloten bij de huidige eigen bijdrage regeling zoals die geldt ten aanzien van de functie 
Huishoudelijke Verzorging in de AWBZ. 
Belangrijke afwegingen daarbij zijn: 

• continuering huidige (AWBZ-)beleid 
• Het budget dat de gemeente heeft gekregen is gebaseerd op de inning van de maximale eigen 

bijdrage. 
 
De overige voorzieningen waarvoor alleen een eigen bijdrage/eigen aandeel geldt zijn: 

• De financiële tegemoetkoming voor bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning of 
een  uitraasruimte (artikel 10). 

• Woningsanering (artikel 13) 
• Financiële tegemoetkoming in de kosten van aanpassing van de eigen auto (artikel 18) 

waarbij het bedrag van €16,60 en het bedrag van €23,80 beide met 100% worden verlaagd. Dat houdt in dat 
vanaf het in de AMvB vastgelegde sociaal minimum een eigen bijdrage geldt ter hoogte van 15% van het 
verschil tussen het eigen inkomen en het sociaal minimum. Aanvragers met een inkomen onder het 
vastgestelde sociaal minimum betalen geen eigen bijdrage of eigen aandeel voor deze 3 voorzieningen. 
Met deze regeling sluiten we zoveel mogelijk aan bij het huidige Wvg-beleid en de nieuwe eigen bijdrage 
regeling.  
 
Artikel  7 
In artikel 7  wordt de vaststelling en inning van de eigen bijdrage en eigen aandeel geregeld.  
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Hoofdstuk 3  Hulp bij het huishouden 
 
 
Artikel  8 
In   artikel 8  wordt de  hoogte van de  eigen  bijdrage voor  hulp  bij het  huishouden geregeld.   
Zoals al aangegeven bij de toelichting op artikel 6 wordt voor hulp bij het huishouden de maximale eigen 
bijdrage geheven. 
 
In artikel 9 is de vaststelling bedrag persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden geregeld.  
De bedragen in artikel 9.1 zijn gebaseerd op de bij het midden van de klasse behorende aantal uren. Dat 
betekent dat in klasse 1 het bedrag gebaseerd is op 1 uur zorg, in klasse 2 op 3 uur, in klasse 3 op 5 uur, in 
klasse 4 op 8 uur, in klasse 5 op 11 uur en in klasse 6 op 14 uur. 
 
Onderscheid budget voor HV1 en HV2 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een PGB voor HV1 (schoonmaakwerk) en HV2 (schoonmaakwerk 
plus lichte ondersteuning bij het organiseren van het huishouden) omdat: 

• er vanaf 1 januari 2007 ook specifiek geïndiceerd zal worden op HV1 en HV2 
• er bij zorg in natura ook een behoorlijk tariefverschil zit tussen HV1 en HV2 vanwege het verschil in 

deskundigheidsniveau van de zorgverlener.  
 
PGB voor HV2: Net als onder de AWBZ wordt voor HV2 een korting van 25% toegepast op het door ons te 
betalen gemiddelde uurtarief voor zorg in natura voor HV2. Deze korting met 25% is overgenomen uit de 
AWBZ en gebaseerd op het ontbreken van overhead in gevallen dat men zelf iemand inhuurt. Daarmee 
komt het uurtarief voor een PGB HV2 uit op €17,50.  
Voor HV1 wordt geen 25% korting toegepast op het door ons te betalen gemiddelde uurtarief van zorg in 
natura omdat in die tarieven vrijwel geen overheadkosten zit. Voor het PGB-uurtarief wordt uitgegaan van 
het gemiddelde uurtarief minus het gemiddelde tarief dat de zorgaanbieders rekenen voor bemiddeling. 
Daarmee komt het uurtarief voor een PGB HV1 uit op €13,65.  
 
Vrij besteedbaar bedrag 
Naast bovengenoemd bedrag komen PGB-houders voor hulp bij het huishouden ook in aanmerking voor 
een vrij besteedbaar bedrag op te nemen ter hoogte van 1,5 % van het budget maar : 

- met een minimum van €100,= per jaar en een maximum van €1000,- per jaar voor HV2 
- met een minimum van €75,= per jaar en een maximum van €750,= per jaar voor HV1. 

Het vrij besteedbaar bedrag kan besteed worden aan bijvoorbeeld telefoonkosten in verband met 
zorgverleners, een lidmaatschap van een budgethoudervereniging, kleine administratiekosten, briefpapier 
etc. 
 
 
De reden dat lagere vrij besteedbare bedragen worden gehanteerd dan onder de AWBX is dat: 

- het vrij besteedbaar bedrag in de AWBZ geldt voor een PGB voor alle functies (dus ook persoonlijke 
verzorging, verpleging etc) en dus ook vaak voor veel grotere budgetten 

- een hulp bij het huishouden eenvoudiger te regelen is dan iemand voor persoonlijke verzorging of 
verpleging en zal het regelen daarmee ook minder administratiekosten met zich mee brengen. 
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Hoofdstuk 4 Woonvoorzieningen 
�

In artikel 10, lid 1 is geregeld hoe de financiële tegemoetkoming voor een woningaanpassing en een 
uitraasruimte wordt vastgesteld. 
Het gaat daarbij om de kosten van de door het College goedgekeurde offerte met aftrek van de 
besparingsbijdrage. Daarin kan een aantal kosten teruggevonden worden. Te denken valt hierbij aan de 
kosten van bouw, maar ook aan eventuele kosten architect, kosten van vergunningen en kosten van 
toezicht. Door uit te gaan van de kosten van de goedgekeurde offerte is het mogelijk per offerte andere 
kosten mee te nemen. Zo zullen toezichtkosten bij een kleine verbouwing geen rol spelen.  
 
Artikel 11 sub a geeft het afschrijvingsschema aan volgens welk schema bij verkoop binnen 10 jaar een 
eventueel bedrag, dat het gevolg is van de meerwaarde van de woning door de aanpassing, aan het college 
moet worden terugbetaald. 
 
In Artikel 12 wordt vastgelegd vast welk bedragen verstrekt wordt als het gaat om een 
verhuiskostenvergoeding. 
 
In artikel 13 lid 1 en 2 wordt aangegeven hoe de hoogte van een PGB voor aanschaf en onderhoud en 
reparatie van roerende woonvoorzieningen wordt bepaald. 
 
In artikel 13 lid 3 wordt vastgelegd hoe de hoogte van de tegemoetkoming bij woningsanering wordt bepaald. 
Net als onder de Wvg gelden voor woningsanering: 
maximale bedragen per m2 voor vloerbedekking en per meter voor gordijnen 
Een afschrijvingstermijn van 7 jaar. 
 
Artikel 14 legt vast voor welke verstrekte onroerende woonvoorzieningen een financiële tegemoetkoming 
wordt verstrekt voor onderhoud en reparatie en de hoogte van die tegemoetkoming. 
 
Artikel 15 regelt de hoogte van de tegemoetkoming in de kosten van het betrekken van tijdelijke woonruimte 
wanneer de woning tijdelijk moet worden verlaten of langer moet worden aangehouden vanwege een 
toegekende woningaanpassing. Welke voorwaarden hiervoor gelden zal in de beleidsregels 
(Verstrekkingenboek) verder worden uitgewerkt. 
 
Het vinden van een geschikte huurder voor een aangepaste woning kan langer duren dan de termijnen die 
voor personen zonder beperking gelden. Een verhuurder zal altijd moeten melden als een aangepaste 
woning vrij komt. Samen met de gemeente wordt gezocht naar een geschikte huurder. Op verzoek van de 
gemeente kan de verhuurder de woning langer vrijhouden.  
 
Artikel 16 regelt de hoogte van de tegemoetkoming in de kosten van het derven van huur door een 
woningbouwvereniging als gevolg van die langer dan normale leegstand. Dit zal in de beleidsregels 
(Verstrekkingenboek) verder worden uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 5 Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel 
 
 
Artikel 17 Vormen van vervoersvoorzieningen 
Dit artikel beschrijft welke soorten vervoersvoorzieningen worden onderscheiden. 
 
Artikel 18  
Artikel 18 lid 1 en 2 regelt de wijze waarop een persoonsgebonden budget voor de aanschaf en onderhoud 
en reparatie van een vervoersvoorziening wordt vastgesteld. Hierbij wordt, conform de verordening, 
uitgegaan van de goedkoopst adequate voorziening, met aftrek van de besparingbijdrage. 
Het PGB-bedrag komt daarmee overeen met het bedrag dat bij verstrekking in natura betaald zou worden 
aan de leverancier. 
Om te voorkomen dat de budgethouder daarmee geen gelijkwaardige voorziening kan aanschaffen wordt 
contractueel overeengekomen met de leverancier dat PGB-ers onder dezelfde contractcondities een 
voorziening kunnen aanschaffen, inclusief onderhoud en reparatie. Dat betekent dat de PGB-er dezelfde 
kortingen krijgt als de gemeente en dezelfde onderhoudsprijzen krijgt aangeboden. Uiteraard is de PGB-er 
vrij om een andere leverancier te kiezen. Dan gelden uiteraard niet de met de gecontracteerde leverancier 
overeengekomen voordelen. 
 
In artikel 18 lid 3 wordt aangegeven voor welke termijn een PGB is bedoeld. De termijn voor scootmobielen 
en overige vervoersvoorzieningen is gelijk aan de levensduurgarantie die we overeen zijn gekomen met de 
leverancier voor voorzieningen in natura. 
Voor een bruikleenauto en een gesloten buitenwagen wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 10 
jaar.  
In het Verstrekkingenboek gemeente Slochteren zal worden uitgewerkt wat er gebeurd als binnen de periode 
een nieuwe voorziening nodig is, wordt verhuisd, de aanvrager overlijdt etc. 
 
Artikel 19 
Dit artikel legt vast vanaf welke grens de auto algemeen gebruikelijk wordt geacht. Deze grens werd in de 
Wvg uitgedrukt in termen afgeleid van het norminkomen. Het Besluit MO spreekt evenwel niet meer over het 
norminkomen. Als uitgangspunt is daarom 1,5 maal het bijstandsnormbedrag op grond van de WWB 
genomen. Dit komt het meest overeen met het huidige Wvg-beleid. 
 
Artikel 20 
Artikel 20 tenslotte legt een aantal bedragen vast voor de autokostenvergoeding, de taxikostenvergoeding 
en de vergoeding van de rolstoeltaxi. Onder welke voorwaarden deze bedragen worden toegekend, volgt uit  
de Verordening Mo en zal in de beleidsregels verder worden uitgewerkt.  



Toe l i ch t i ng  op  he t  Bes lu i t  i nd i v idue le  voorz ien ingen  maa tschappe l i j ke  onders teun ing  gemeen te  

S loch te ren   

 

� �

Hoofdstuk 6 Verplaatsen in en rond de woning 
 
Artikel 21 
Artikel 21lid 1 en 2 regelt de wijze waarop een persoonsgebonden budget voor de aanschaf en onderhoud 
en reparatie van een rolstoel wordt vastgesteld. Hierbij wordt, conform de Verordening MO, uitgegaan van 
de goedkoopst adequate voorziening. 
Het PGB-bedrag komt daarmee overeen met het bedrag dat bij verstrekking in natura betaald zou worden 
aan de leverancier. 
Om te voorkomen dat de budgethouder daarmee geen gelijkwaardige voorziening kan aanschaffen wordt 
contractueel overeengekomen met de leverancier dat PGB-ers onder dezelfde contractcondities een 
voorziening kunnen aanschaffen, inclusief onderhoud en reparatie. Dat betekent dat de PGB-er dezelfde 
kortingen krijgt als de gemeente en dezelfde onderhoudsprijzen krijgt aangeboden. Uiteraard is de PGB-er 
vrij om een andere leverancier te kiezen. Dan gelden uiteraard niet de met de gecontracteerde leverancier 
overeengekomen voordelen. 
 
In artikel 21 lid 3 wordt aangegeven voor welke periode een PGB is bedoeld. De periode is gelijk aan de 
levensduurgarantie die we overeen zijn gekomen met de leverancier voor voorzieningen in natura. 
In het Verstrekkingenboek gemeente Slochteren zal worden uitgewerkt wat er gebeurd als binnen de periode 
een nieuwe voorziening nodig is, wordt verhuisd, de aanvrager overlijdt etc. 
 
Artikel 22  
De sportrolstoel is een voorziening die meegenomen wordt vanuit de Wvg zonder dat deze sportrolstoel in 
de Wvg of in de Wmo wordt genoemd. De sportrolstoel is een bovenwettelijke voorziening, in de Wvg 
opgenomen naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer. Daarom wordt de verstrekkingswijze, 
zoals bij de Wvg gewoon voortgezet, hetgeen betekent dat een sportrolstoel alleen verstrekt wordt als een 
persoonsgebonden budget. Dit persoonsgebonden budget is niet kostendekkend en dient beschouwd te 
worden als tegemoetkoming in de kosten van aanschaf en onderhoud voor een periode van drie jaar. Na 
drie jaar kan opnieuw een persoonsgebonden budget worden toegekend. 
 
 


