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VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING GEMEENTE GRONINGEN 2015 d.d. 1 januari 2015 

De raad van de gemeente Groningen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014 (4734742);

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015);

HEEFT BESLOTEN:

de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Groningen 2015 vast te stellen.

Artikel I  Wijziging verordening

De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst Nieuwe tekst

Artikel 17. Nadere regels en 
hardheidsclausule

Artikel 18. Intrekking oude verordening en 
overgangsrecht

Artikel 19. Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 1. Begripsbepalingen

Toevoeging
Lid 1 onder f. aannemelijke meerkosten: kosten die 
samenhangen met een beperking, chronische ziekte of 
chronische psychische of psychosociale problemen die 
de cliënt belemmeren in zijn zelfredzaamheid en 
participatie en die niet op andere wijze worden vergoed.

Nieuw artikel 17
Artikel 17. Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten 
1. Het college kan op aanvraag aan personen met een 

beperking, chronische ziekte of chronische psychische 
of psychosociale problemen die daarmee verband 
houdende aannemelijke meerkosten hebben een 
tegemoetkoming verstrekken ter ondersteuning van de 
zelfredzaamheid en de participatie.

2. Het college stelt nadere regels voor de 
tegemoet-koming, waaronder regeling van de 
financiële draag-kracht.

Vernummering vanaf artikel 17

Artikel 18. Nadere regels en hardheidsclausule

Artikel 19. Intrekking oude verordening en 
overgangsrecht

 Artikel 20. Inwerkingtreding en citeertitel
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Algemene toelichting:
 Nadere regels met betrekking tot de 

aannemelijke meerkosten als bedoeld
onder e zullen niet in het kader van 
deze verordening worden opgesteld.

Algemene toelichting:
 In deze verordening is gebruik gemaakt van de  

bevoegdheid van artikel 2.1.7 Wmo om een 
tegemoetkoming te verstrekken voor 
aannemelijke meerkosten.

Artikelsgewijze toelichting:

Toevoegingen
Ad. f. aannemelijke meerkosten: 
Meerkosten zijn kosten die samenhangen met een 
beperking, chronisch ziekte of chronische psychische of 
psychosociale problemen die de cliënt belemmeren in 
zijn zelfredzaamheid en participatie en die niet op 
andere wijze worden vergoed.

Het begrip meerkosten omvat een grote diversiteit aan 
kosten. Het geeft het college de ruimte om verschillende 
meerkosten onder dit begrip te vatten. 

Artikel 17. Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten:
Deze bepaling geeft een uitwerking van artikel 2.1.7 van
de wet. Daarin is opgenomen dat bij verordening kan 
worden bepaald dat door het college aan personen met 
een beperking, chronische ziekte of chronische 
psychische of psychosociale problemen die daarmee 
verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een
tegemoetkoming wordt verstrekt ter ondersteuning van 
de zelfredzaamheid en de participatie. Het verstrekken 
van een dergelijke tegemoetkoming is maatwerk. In een 
gesprek tussen de gemeente en een persoon met een 
beperking, chronische ziekte en/of chronische 
psychische of psychosociale problemen wordt veel 
helderder wat de eventuele meerkosten zijn en kan 
vervolgens gericht maatwerk worden geleverd.  

De financiële tegemoetkoming die gemeente kan 
ver-strekken betreft een tegemoetkoming voor bepaalde 
kosten of situaties en niet een vorm van inkomensbeleid.
Deze tegemoetkoming  staat los van een 
persoons-gebonden budget op grond van de Wmo. 
De tegemoetkoming betreft een vorm van financiële 
ondersteuning in verband met aannemelijke meerkosten 
samenhangend met een chronische ziekte en/of 
beperking, terwijl door middel van een 
persoons-gebonden budget een cliënt zelf de benodigde 
zorg en ondersteuning organiseert. 

Deze tegemoetkoming hoeft niet kostendekkend te zijn, 
maar geeft de cliënt wel het voordeel dat hij zelf een 
bedrag in handen krijgt waarmee meer eigen regie  
mogelijk is bij de inkoop van de gewenste voorziening. 
De tegemoetkoming is een subsidie. 
Verder kan de tegemoetkoming categoraal worden 
verstrekt of in de vorm van een forfaitaire vergoeding. 
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In het tweede lid is aangegeven dat het college een 
regeling moet treffen voor de financiële draagkracht. Het
college zal per voorziening aangeven of de eigen 
bijdrage regeling van toepassing is, dan wel een bepaald 
percentage van het voor de betrokken geldende sociaal 
minimum. Daarmee is vastgesteld welke de 
toepasselijke grenzen zijn met betrekking tot de 
financiële draagkracht. 

Artikel II  Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Gedaan te Groningen in de raadsvergadering van 17 december 2014.

De griffier, De voorzitter, 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. R.L. (Ruud) Vreeman


