
 

Artikelsgewijze toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning Haren 2015 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen  
Een algemeen gebruikeli jke voorziening

Het 

 is bijvoorbeeld een elektr ische fiets. ’Gebruikeli jke 
hulp’ is niet in de verordening, maar in de wet gedefinieerd en is bijvoorbeeld de hulp van 
een partner van de cliënt. Zie ook de wetteli jke definit ie hieronder. 

gesprek

 

 is het mondeling contact na een melding waarin het college met degene die 
maatschappelijke ondersteuning vraagt zijn gehele situatie inventariseert ten aanzien van 
zijn mogelijkheden om op eigen kracht, met gebruikeli jke hulp, met mantelzorg of met hulp 
van andere personen uit zijn sociaal netwerk dan wel met gebruikmaking van voorliggende 
voorzieningen, algemeen gebruikeli jke voorzieningen, algemene voorzieningen of maat-
werkvoorzieningen zijn zelfredzaamheid of participatie te verbeteren of te voorkomen dat hij 
gebruik moet maken van beschermd wonen of opvang. 

Het aantal definit ies van artikel 1 is beperkt aangezien de wet ( in artikel 1.1.1) al een fl ink 
aantal definit ies kent die ook bindend zijn voor deze verordening. Voor de duideli jkheid zijn 
een aantal belangrijke wetteli jke definit ies hieronder weergegeven. 
• aanbieder: natuurli jke persoon of rechtspersoon die jegens het college gehouden is een 

algemene voorziening of een maatwerkvoorziening te leveren; 
• algemene voorziening: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand on-

derzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, 
toegankeli jk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning;  

• begeleiding: activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie 
van de cliënt opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan bli jven;  

• cliënt: persoon die gebruik maakt van een algemene voorziening of aan wie een maat-
werkvoorziening of persoonsgebonden budget is verstrekt of door of namens wie een 
melding is gedaan als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste l id;  

• cliёntondersteuning: onafhankeli jke ondersteuning met informatie, advies en algemene 
ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en 
het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maat-
schappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wo-
nen, werk en inkomen;  

• gebruikeli jke hulp: hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redeli jkheid mag 
worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten;  

• maatschappelijke ondersteuning:  
1°. bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwil l igerswerk, de toe-
gankeli jkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, 
de veil igheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestr i jden van hui-
seli jk geweld,  
2°. ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een be-
perking of met chronische psychische of psycho-sociale problemen zoveel mogelijk in de 
eigen leefomgeving, 
3°. bieden van beschermd wonen en opvang;  

• maatwerkvoorziening: op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een 
persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere 
maatregelen: 
1°. ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verbli jf  in een in-
stell ing ter ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakeli jke vervoer, alsmede 
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen, 
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2°. ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakeli jke ver-
voer, alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen, 
3°. ten behoeve van beschermd wonen en opvang;  

• mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, op-
vang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten 
als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen per-
sonen bestaande sociale relatie en niet wordt verleend in het kader van een hulpverle-
nend beroep;  

• participatie: deelnemen aan het maatschappelijke verkeer;  
• persoonsgebonden budget: bedrag waaruit namens het college betalingen worden ge-

daan voor diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot 
een maatwerkvoorziening behoren, en die een cliënt van derden heeft betrokken;  

• sociaal netwerk: personen uit de huiseli jke kring of andere personen met wie de cli ёnt 
een sociale relatie onderhoudt;  

• vertegenwoordiger: persoon of rechtspersoon die een cliënt vertegenwoordigt die niet in 
staat kan worden geacht tot een redeli jke waardering van zijn belangen ter zake; 

• voorziening: algemene voorziening of maatwerkvoorziening;  
• zelfredzaamheid: in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakeli jke algemene dageli jkse 

levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden. 
Ook de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kent een aantal (definit ie)bepalingen die 
voor deze verordening van belang zijn, zoals: ‘aanvraag’ (artikel 1:3, derde lid): een ver-
zoek van een belanghebbende om een besluit te nemen , en ‘beschikking’ (artikel 1:2).  
 
Artikel 2 Procedureregels aanvraag maatschappelijke ondersteuning  
Deze bepaling is opgenomen om een zorgvuldige procedure te waarborgen en kan worden 
gezien als een uitwerking van de verplichte delegatiebepaling van artikel 2.1.3, eerste l id 
en tweede lid, onder a, van de wet. Daarbij is onder meer bepaald dat de gemeente bij ver-
ordening in ieder geval bepaalt op welke wijze een cliënt in aanmerking komt voor een 
maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang. 
 
Artikel 3 Criteria voor een maatwerkvoorziening 
In artikel 2.1.3, tweede lid, onder a, van de wet is bepaald dat de raad bij verordening moet 
aangeven op basis van welke criteria het college kan vaststellen of een cliënt voor een 
maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang in 
aanmerking komt. In de memorie van toelichting op deze bepaling (Kamerstukken II 
2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 134) wordt aangegeven dat het bij het verstrekken van een 
maatwerkvoorziening op maatwerk aankomt. Gemeenteli jke vri jheid is nodig omdat de be-
hoeften van inwoners per gemeente kunnen verschil len en de sociale en fysieke infrastruc-
tuur per gemeente anders is. Ook het aanbod van algemene voorzieningen is niet in iedere 
gemeente geli jk. Het is daarom niet mogelijk of wenseli jk dat in de verordening limitatief 
wordt geregeld welke maatwerkvoorzieningen zullen worden verstrekt. De gemeente moet 
wel aan de hand van geschikte en toepasbare criteria meer in detail en concreet nader af-
bakenen in welke gevallen iemand een maatwerkvoorziening kan krijgen. In dit art ikel is 
deze verplichting uitgewerkt.  
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Artikel 4 Advisering 
Het college kan extern advies inwinnen indien dat voor de beoordeling van een aanvraag 
nodig is; als dat de enige mogelijkheid is om een zorgvuldig onderzoek naar de aanvraag te 
doen, is het zelfs in zekere zin verplicht. Het is bij de adviesvraag van belang dat hierbij 
een heldere vraag of afgebakende opdracht wordt verstrekt, zodat duideli jk is voor de cliënt 
en de adviseur welk aanvullend onderzoek nog nodig is. 
In artikel 2.3.8, derde lid, van de wet is een medewerkingplicht opgenomen. De cliënt is 
verplicht aan het college desgevraagd de medewerking te verlenen die redeli jkerwijs nodig 
is voor de uitvoering van de wet. 
 
Artikel 5 Inhoud beschikking  
Uitgangspunt van de wet is dat de cliënt een maatwerkvoorziening in ‘natura’ kr i jgt. Indien 
gewenst door de cliënt bestaat echter de mogelijkheid van het toekennen van een budget.  
Eerste  l id, onder a, en tweede lid, onder a: het beoogde resultaat is bijvoorbeeld ‘mobil i-
teit ’ en niet ‘een scootmobiel’. Zie ook de toelichting op artikel 5, eerste l id, onder b. 
Eerste, onder b, en tweede lid, onder d: onder ‘duur’ valt ook de termijn waarop een voor-
ziening technisch is afgeschreven. 
Het derde lid dient uitsluitend ter informatie aan de cliënt. Het college neemt niet de hoogte 
van de bijdrage in de kosten in de beschikking op. Dat loopt immers via het CAK, evenals 
de mogelijkheid van bezwaar en beroep daartegen. Zie artikel 12 en artikel 2.14, zesde lid, 
van de wet, waarin is bepaald dat  de bijdrage voor een maatwerkvoorziening dan wel een 
persoonsgebonden budget, met uitzondering van die voor opvang, wordt vastgesteld en 
voor de gemeente geïnd door het CAK. 
 
Artikel 6 Regels voor pgb  
Het college kan op grond van artikel 2.3.6 van de wet een pgb verstrekken. Als aan alle 
wetteli jke voorwaarden daartoe is voldaan, kan zelfs van een verplichting van het college 
worden gesproken. Van belang is dat een pgb alleen wordt verstrekt indien de cliёnt dit ge-
motiveerd vraagt (zie artikel 2.3.6, tweede lid, onder b). Met behoud van de motivatie-eis 
wordt geborgd dat duideli jk is dat het de beslissing van de aanvrager zelf is om een pgb 
aan te vragen (zie de toelichting op amendement Voortman c.s., Kamerstukken II 2013/14, 
33 841, nr. 103). 
Het tweede lid geeft aan dat het in beginsel niet mogelijk is om achteraf kosten te declare-
ren.  
Het derde lid berust op artikel 2.1.3, tweede lid, onder b, van de wet. Hierin staat dat in de 
verordening in ieder geval wordt bepaald op welke wijze de hoogte van een pgb wordt vast-
gesteld, waarbij geldt dat de hoogte toereikend moet zijn.  
 
Artikel 7 Regels voor bijdrage voor maatwerkvoorzieningen en algemene voorzienin-
gen  
Deze bepaling geeft uitvoering aan de artikelen 2.1.4, eerste tot en met derde en zevende 
lid, en 2.1.5, eerste l id van de wet. 
De wet maakt onderscheid tussen de bijdragen in de kosten van algemene voorzieningen 
enerzijds en maatwerkvoorzieningen anderzijds. De bijdragen in de kosten van algemene 
voorzieningen mag de gemeente bepalen en dit mag kostendekkend zijn. In de nota naar 
aanleiding van het verslag (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 34, blz. 95) staat hierover 
dat de regering gemeenten beleidsruimte geeft door hen de mogelijkheid te bieden om in de 
verordening te bepalen welke eigen bijdrage een cliënt verschuldigd is voor een algemene 
voorziening. 
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Bij het bieden van deze beleidsruimte gaat de regering ervan uit dat gemeenten hier ver-
standig mee omgaan en voorzieningen, zoals laagdrempelige informatievoorziening uit zal 
sluiten van eigen bijdragen. Gemeenten hebben er zelf belang bij om een algemene voor-
ziening (f inancieel) laagdrempelig te maken, zodat de druk op vaak duurdere maatwerk-
voorzieningen wordt beperkt. 
De bijdragen in de kosten van maatwerkvoorzieningen zijn gelimiteerd tot een bedrag geli jk 
aan de kostprijs van de voorziening (artikel 2.1.4, derde lid, eerste zin van de wet) en in het 
Besluit maatschappelijke ondersteuning worden regels vastgesteld met betrekking tot deze 
bijdragen (artikel 2.1.4, vierde lid van de wet). De bijdrageregels in de verordening moeten 
passen binnen de kaders die het Besluit maatschappelijke ondersteuning stelt. 
 
Artikel 8 Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning  
Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht in artikel 2.1.3, tweede lid, 
onder c van de wet, waarin is bepaald dat in de verordening in ieder geval wordt bepaald 
welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de 
deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen . 
De regering legt de verantwoordeli jkheid voor de kwaliteit van voorzieningen bij de ge-
meente en de aanbieder. Het is aan de gemeente om in de verordening te bepalen welke 
kwaliteitseisen worden gesteld aan aanbieders van voorzieningen. Die eisen zullen ook be-
trekking kunnen hebben op de deskundigheid van het in te schakelen personeel. De rege-
ring benadrukt in de memorie van toelichting op artikel 2.1.3, tweede lid, onder c van de 
wet (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3) dat de kwaliteitseisen die zijn vervat in de 
artikelen 3.1 e.v. van de wet en die zich rechtstreeks tot aanbieders r ichten, daarbij ui t-
gangspunt zijn. De eis dat een voorziening van goede kwaliteit wordt verleend, biedt veel 
ruimte voor de gemeenten om in overleg met organisaties van cliënten en aanbieders te 
werken aan kwaliteitsstandaarden voor de ondersteuning.  
In het eerste l id zijn een aantal voor de hand liggende kwaliteitseisen uitgewerkt. Het in het 
tweede lid genoemde jaarli jkse cliëntervaringsonderzoek is verplicht op grond van artikel 
2.5.1, eerste l id van de wet. 
 
Artikel 9 Meldingsregeling calamiteiten en geweld  
In artikel 3.4, eerste l id, van de wet is bepaald dat de aanbieder bij de toezichthoudend 
ambtenaar, bedoeld in artikel 6.1 van de wet onverwijld melding doet van iedere calamiteit 
die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden en van geweld bij de ver-
strekking van een voorziening. In artikel 6.1 van de wet is bepaald dat het college personen 
aanwijst die zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens de wet. 
In aanvull ing op het bovenstaande regelt art ikel 14 dat er door het college een regeling 
wordt opgesteld over het doen van meldingen en dat de toezichthoudend ambtenaar deze 
meldingen onderzoekt en het college adviseert over het voorkomen van verdere calamitei-
ten en het bestr i jden van geweld. Overeenkomstig het vierde lid kan het college bij nadere 
regeling bepalen welke verdere eisen gelden voor het melden van calamiteiten en geweld 
bij de verstrekking van een voorziening. 
 
Artikel 10 Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering  
Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht in artikel 2.1.3, vierde lid 
van de wet, waarin is bepaald dat in de verordening in ieder geval regels worden gesteld 
voor de bestr i jding van het ten onrechte ontvangen van een maatwerkvoorziening of een 
pgb, alsmede van misbruik of oneigenli jk gebruik van de wet . 
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Het derde lid is een ‘kan’-bepaling. Een pgb wordt verstrekt met de bedoeling dat men 
daarmee een voorziening treft. Als binnen zes maanden na de beslissing het betalen van 
het pgb nog geen voorziening is getroffen, heeft het college de bevoegdheid om de beslis-
sing geheel of gedeelteli jk in te trekken. Deze bepaling is te zien als een verbijzondering 
van de bepaling in het tweede lid, onder e (dat tevens op maatwerkvoorzieningen (in natu-
ra) ziet). 
In artikel 2.4.1 tot en met 2.4.4 van de wet zijn regels voor het verhaal van kosten opgeno-
men en is de bevoegdheid aan het college gegeven tot het ( in geldswaarde) terugvorderen 
van een ten onrechte verstrekte maatwerkvoorziening of pgb. Hierbij is tevens bepaald dat 
het college het terug te vorderen bedrag bij dwangbevel kan invorderen. Uit de memorie 
van toelichting op artikel 2.4.1 (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 157) wordt 
duideli jk dat daarnaast de mogelijkheid bli jf t  bestaan om maatwerkvoorzieningen terug te 
vorderen; ‘omdat het niet in alle gevallen mogelijk is een al genoten maatwerkvoorziening 
terug te vorderen, kan het college de waarde van de genoten maatwerkvoorziening uitdruk-
ken in een bedrag dat voor terugvordering in aanmerking komt . ’  
In het vijfde en zesde lid zijn dan ook bepalingen opgenomen die het college de bevoegd-
heid geven tot terugvordering van in eigendom en in bruikleen verstrekte voorzieningen. 
 
Artikel 11 Jaarlijkse waardering mantelzorgers  
Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht in artikel 2.1.6 van de wet. 
Hierin is opgenomen dat bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg 
draagt voor een jaarli jkse bli jk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de 
gemeente. 
Artikel 2.1.6 stelt dat het moet gaan om mantelzorgers van cliënten in de gemeente. Artikel 
1.1.1 van de wet definieert een cliënt als een persoon die gebruik maakt van een algemene 
voorziening, maatwerkvoorziening of pgb, of door of namens wie een melding is gedaan. 
Het gaat dus ook om mantelzorgers van cliënten die een hulpvraag hebben aangemeld, ook 
al is daar geen voorziening op basis van deze wet uitgekomen. Voorts is de woonplaats van 
de cliënt bepalend, zodat het dus ook mantelzorgers kan betreffen die in andere gemeenten 
wonen. 
 
Artikel 12 Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door derden  
Het college kan de uitvoering van de wet, met uitzondering van de vaststell ing van de rech-
ten en plichten van de cliënt, door aanbieders laten verrichten (artikel 2.6.4, eerste l id van 
de wet). Met het oog op gevallen waarin dit ten aanzien van een voorziening gebeurt, moe-
ten bij verordening regels worden gesteld ter waarborging van een goede verhouding tus-
sen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de 
kwaliteit daarvan (artikel 2.6.6, eerste l id van de wet). Daarbij dient in ieder rekening ge-
houden te worden met de deskundigheid van de beroepskrachten en de arbeidsvoorwaar-
den. 
Om te voorkomen dat alleen gekeken wordt naar de laagste prijs voor de uitvoering worden 
in dit art ikel een aantal andere aspecten genoemd waarmee het college bij het vaststellen 
van tarieven (naast de prijs) rekening dient te houden. Hiermee wordt bereikt dat een beter 
beeld ontstaat van reële kostprijs voor de activ iteiten die zij door aanbieders wil len laten 
uitvoeren. Uitgangspunt is dat de aanbieder kundig personeel inzet tegen de arbeidsvoor-
waarden die passen bij de vereiste vaardigheden. Hiervoor is ten minste een beeld nodig 
van de vereiste activiteiten en de arbeidsvoorwaarden die daarbij horen. Dit biedt een 
waarborg voor werknemers dat hun werkzaamheden aansluiten bij de daarvoor geldende 
arbeidsvoorwaarden. 
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Artikel 13 Klachtregeling  
De gemeente is op grond van de Awb in het algemeen verplicht tot een behoorli jke behan-
deling van mondelinge en schrifteli jke klachten over gedragingen van personen en be-
stuursorganen die onder haar verantwoordeli jkheid werkzaam zijn.  
Aanbieders hebben de opdracht om een klachtregeling te treffen.  Een dergeli jke bepaling 
is verplicht op grond van artikel 2.1.3, tweede lid, onder e van de wet, waarin is bepaald 
dat  in de verordening in ieder geval wordt bepaald ten aanzien van welke voorzieningen 
een regeling voor de afhandeling van klachten van cliënten is vereist. De aanbieder is ten 
aanzien van de in de verordening genoemde voorzieningen verplicht een klachtregeling op 
te stellen (artikel 3.2, eerste l id, onder a van de wet). 
In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 57-58) staat dat 
cliënten in beginsel moeten kunnen klagen over alles wat hen niet aanstaat in de manier  
waarop zij zich bejegend voelen. De cliënt kan ontevreden zijn over het gedrag van een 
gemeenteambtenaar, bijvoorbeeld over de wijze waarop een gesprek is gevoerd of over 
diens (vermeende) gebrek aan deskundigheid. Is de cliënt niet tevreden over een gedraging 
van de aanbieder, dan kan het ook gaan om bijvoorbeeld de kwaliteit van de geleverde 
maatschappelijke ondersteuning ( in verband met de deskundigheid van de medewerker of 
een bepaalde houding of uit lating, gebrekkige communicatie of (on)bereikbaarheid van de 
aanbieder).  
Het l igt voor de hand dat cliënten die zich benadeeld voelen zo veel mogelijk deze klacht 
eerst bij de betreffende aanbieder deponeren. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat de 
aanbieder de klacht snel in behandeling neemt en de klacht ook snel afhandelt. Daar waar 
de afhandeling niet naar wens is, staat de weg naar de gemeente voor het indienen van de 
klacht open. 
 
Artikel 14 Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke ondersteuning  
Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 2.1.3, tweede lid, onder f van de wet, waarin is be-
paald dat  in ieder geval moet worden bepaald ten aanzien van welke voorzieningen een 
regeling voor medezeggenschap van cliënten over voorgenomen besluiten van de aanbieder 
welke voor de gebruikers van belang zijn, vereist is.  
In dit art ikel gaat het dus om medezeggenschap van cliënten tegenover de aanbieder. 
Voorheen moest de aanbieder voldoen aan de in de Wet klachtrecht cliënten en de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstell ingen (Wmcz) gestelde regels. Onder de Wmcz werd 
inspraak tegenover de aanbieder reeds verwezenli jkt via de cliëntenraad. Onder de Wmo 
2015 is het stellen van regels geheel aan gemeenten overgelaten.  
Met dit art ikel hebben de aanbieders de verplichting een regeling voor medezeggenschap 
vast te stellen. De aanbieder is ten aanzien van de in de verordening genoemde voorzie-
ningen verplicht een medezeggenschapsregeling op te stellen (artikel 3.2, eerste l id, 
onder b van de wet). 
 
Artikel 15 Betrekken van ingezetenen bij het beleid  
Deze bepaling geeft uitvoering aan artikel 2.1.3, derde lid van de wet.  
 
In het eerste l id is verwezen naar de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet vastgestel-
de inspraakverordening. Op deze manier wordt gewaarborgd dat er eenzelfde inspraakpro-
cedure geldt voor het Wmo-beleid als op andere terreinen. De inspraak geldt voor alle in-
gezetenen. Dit is uitdrukkeli jk de bedoeling van de wetgever, omdat iedereen op enig mo-
ment aangewezen kan raken op ondersteuning.  
Met het vierde lid wordt het aan het college overgelaten om de exacte invull ing van de me-
dezeggenschap vorm te geven. 
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Artikel 16 Intrekking oude verordening en overgangsrecht 
In het tweede lid is overgangsrecht opgenomen voor lopende voorzieningen op basis van de 
oude verordening. In het derde lid is bepaald dat aanvragen die voor de inwerkingtreding 
van deze nieuwe verordening zijn ingediend maar waarop bij de inwerkingtreding nog niet is 
beslist, worden afgedaan op grond van de nieuwe verordening. In het vierde lid is voor lo-
pende bezwaarschriften bepaald dat deze volgens de oude verordening worden afgedaan. 
Daarnaast bevat de wet nog overgangsrecht voor AWBZ cliënten die overgaan naar de 
Wmo en voor de doelgroep beschermd wonen (zie de artikelen 8.1 tot en met 8.4 van de 
wet. 
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