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1. Samenvatting 

Wat willen we bereiken? 
In 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning in werking getreden. De gemeente is 

verplicht een verordening op te stellen, alsmede 'beleidsregels' en een 'besluit 

voorzieningen' maatschappelijke ondersteuning. 

Wij achten het nodig om deze verordening aan te passen om twee redenen: 

1 . Ten eerste vanwege de rechtmatigheid van onze beschikkingen maatschappelijke 

ondersteuning. Met ingang van 2012 is de gemeente ook verantwoordelijk voor 

beslissingen over individuele voorzieningen in het kader van de AWBZ pakketmaatregeL 

Dat was juridisch nog niet geregeld in de huidige Wmo-verordening. 

2. De tweede reden is om onze regelgeving in overeenstemming te brengen met de reeds 

gekantelde praktijk in de maatschappelijke ondersteuning. Die praktijk houdt in dat bij de 

verkenning van oplossingen stapsgewijs wordt nagegaan: 

• wat iemand op eigen kracht kan; 

• wat tot de gebruikelijke zorg van huisgenoten behoort; 

• wat door middel van een beroep op het netwerk kan worden bereikt; 

• wat door middel van algemene voorzieningen kan worden bereikt en 

• welke (wettelijk) voorliggende voorzieningen er zijn, waar naar verwezen moet 

worden. 

Problemen die niet op eigen kracht, met inzet van sociaal netwerk, etc. opgelost kunnen 
worden, komen voor compensatie in aanmerking door middel van een individuele 

voorziening. In de praktijk zal er veelal sprake zijn van een 'arrangement' van oplossingen 

en voorzieningen. 

De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Haarlemmermeer 2013 is 

een geheel herziene versie van de verordening 2011 en treedt in werking op 1 juli 2013. In 

de nieuwe verordening is consequent het gedachtegoed van de kanteling en de ambities van 

de gemeente in het sociaal domein doorgevoerd: uitgaan van eigen kracht, 

oplossingsgericht in plaats van voorzieningengericht In de verordening wordt het 

afwegingskader waarbij de eigen kracht voorop staat geëxpliciteerd. Deze 

afwegingsmethodiek wordt bij elk resultaat systematisch gebruikt. 
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De verordening is ingedeeld op basis van te bereiken resultaten in plaats van te verstrekken 

voorzieningen, zoals bij alle voorgaande Wmo verordeningen nog het geval was. Een 

resultaat kan soms ook op een andere wijze bereikt worden dan met een individuele 

voorziening. 

Naast de Wmo-verordening worden voor 1 juli 2013 de volgende producten ontwikkeld: 

• de 'Beleidsregels Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013' en 

• het 'Besluit Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Haarlemmermeer 2013'. 

Beleidsregels en Besluit Voorzieningen moeten tegelijk ingaan met de Wmo-verordening. 

Als de wettelijke aanpassingen binnen het kader van de nieuwe verordening vallen, kunnen 

wij de beleidsregels aanpassen. Deze gewijzigde beleidsregels worden dan gepubliceerd en 

de voorgaande beleidsregels worden ingetrokken. 

De Wmo-raad heeft positief geadviseerd over de concept Wmo-verordening. Het advies en 

onze reactie zijn bij dit raadsvoorstel gevoegd. De Wmo-raad wordt ook om advies gevraagd 

over de beleidsregels. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen voor onder intrekking van de Wmo-verordening Haarlemmermeer 2011 de Wmo

verordening Haarlemmermeer 2013 vast te stellen. De belangrijkste veranderingen zijn: 

• Het expliciteren van het afwegingskader voor het beoordelen of een individuele 

voorziening nodig is, dan wel het resultaat op een andere wijze kan worden bereikt. 

• De indeling op resultaten in plaats van op voorzieningen. 

• Het toevoegen van resultaten die gericht zijn op de lichte begeleiding. 

• Het expliciteren van de positie van de mantelzorger. 

• Het in overeenstemming brengen van de verordening met de recente jurisprudentie: 

o geen inkomensgrenzen, 

o sterke nadruk op eigen onderzoek en 

o een op de belanghebbende gerichte motivatie van de beslissing. 

• Verder worden in deze verordening minder zaken in detail geregeld, dan in de vorige 

verordening. 

• Er wordt meer ruimte voor maatwerk gecreëerd. Waar nodig volgt uitwerking in de 

beleidsregels. 

Wat mag het kosten? 
Door meer resultaat- en minder voorzieningengerichtheid verbeteren wij de dienstverlening. 

Wij verwachten dat de aanpassingen geen negatieve effecten hebben op de lopende 

budgetten en de organisatiekosten. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
De bevoegdheid voor het vaststellen van de Wmo-verordening ligt bij de raad. De 

bevoegdheid voor het vaststellen van de Beleidsregels Wmo-verordening en het Besluit 

Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning ligt bij het college. Binnen het college is de 

portefeuillehouder Sociale zaken en Welzijn de coördinerend wethouder. 

De Wmo-raad wordt om advies gevraagd over de Beleidsregels Wmo-verordening. 
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Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
De beoogde ingangsdatum van de Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 is 1 juli 2013. 
Wij informeren de raad over de voortgang in de reguliere Planning- en Controlcyclus. Wij 
verwachten tegen die tijd opnieuw aanpassingen te moeten doorvoeren in de beleidsregels, 

als gevolg van wet- en regelgeving in de voorgenomen transities per 2014. Wij volgen de 
maatschappelijke en financiële effecten van invoering van deze nieuwe Wmo-verordening 

nauwlettend. 

2. Voorstel 

Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: 
1. onder intrekking van de Wmo-verordening 2011 de Wmo-verordening Haarlemmermeer 

2013 vast te stellen; 
2. na besluitvorming de Wmo-verordening te publiceren en ter inzage te leggen voor 

inwerkingtreding per 1 juli 2013. 

3. Ondertekening 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, d 

---~--. Weterings 
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Geachte heer Hille, 
 
Op 4 december ontvingen wij het advies van de WMO Raad over de Wmo Verordening 
2013. Dit is een belangrijke stap in de besluitvorming over de nieuwe verordening. In deze 
brief hebben wij uw advies samengevat, geven wij onze reactie op uw advies, en laten wij 
zien hoe wij uw advies zullen verwerken in ons raadsvoorstel over de definitieve Wmo 
verordening. 
 
Samenvatting 
De Wmo-raad heeft voldoende tijd gehad voor een breed gedragen advies. De voorliggende 
verordening geeft blijk van gekanteld denken. De Wmo-raad vindt het een positieve 
ontwikkeling dat ook verstandelijke, sociale en financiële beperkingen een indicatie kunnen 
zijn voor een voorziening. Een aantal artikelen kan een ongewenste uitwerking hebben of is 
niet op de lokale situatie van toepassing. Het Gesprek – een wezenlijk onderdeel van het 
gekantelde proces – heeft in de verordening een erg summiere plaats. Ook de rol van de 
mantelzorg is naar het idee van de Wmo-raad te beperkt. In haar advies behandelt de Wmo-
raad vervolgens haar inhoudelijke punten over de Wmo-verordening, die leiden naar 14 
adviezen van de raad. Deze adviezen (gecursiveerd) worden hierna genoemd, met onze 
reactie daarop. 
 
De adviezen van de Wmo-raad en onze reactie 
Wij zijn blij met dit advies van de Wmo-raad. Ten eerste omdat de raad over het geheel 
positief is over de ontwikkeling naar een gekanteld proces en ten tweede omdat op de raad 
op onderdelen scherp en nuttig commentaar geeft, die het geheel van verordening, 
beleidsregels en ‘besluit voorzieningen’ in kwaliteit doen toenemen. 
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1. Ken “Het Gesprek” een prominente plaats toe in de Verordening. 

 
Het Gesprek is inderdaad een wezenlijk onderdeel in het gekantelde proces, maar hoeft 
niet altijd ingezet te worden. Altijd wordt ook de vraag gesteld “is hier ‘het’ gesprek 
nodig?”. Het stellen van deze vraag is enerzijds een concretisering van het beoogde 
maatwerk en anderzijds om te voorkomen dat onnodige kosten (door de gemeente) 
worden gemaakt en de lasten (voor de cliënt) toenemen. Aanpak en werkwijze van ‘Het 
Gesprek’ krijgen in de werkinstructies van medewerkers van de gemeente (en externe 
partijen) wel een prominente plaats. 
 

2. Verleen medewerkers van netwerkpartners een gedelegeerde bevoegdheid voor het 
voeren van het vraagverhelderingsgesprek. 
 
Medewerkers van netwerkpartners mogen vraagverhelderingsgesprekken voeren en 
rapporteren via een gespreksverslag aan de gemeente. Zij zullen zich daarbij moeten 
houden aan de door ons gestelde eisen en criteria. De gemeente beoordeelt of het 
gespreksverslag voldoet aan deze eisen en vraagt indien nodig aanvullende informatie. 
Het staat de burger vrij om zich bij het gesprek te laten ondersteunen door iemand 
vanuit het eigen netwerk, Het besluiten op  de uiteindelijke aanvraag is een bevoegdheid 
van (daartoe aangewezen medewerkers van) de gemeente. 
  

3. Neem ook aanvragen in behandeling van mensen die naar Haarlemmermeer verhuizen, 
vanwege (bijvoorbeeld) mantelzorg. Mits ze een geschikte woning toegewezen hebben 
gekregen.  
 
Wij verwachten dat een beperkt aantal ouderen zal verhuizen naar een geschikte 
woning in Haarlemmermeer in de buurt van hun kinderen. Wij nemen ook aanvragen in 
behandeling van mensen die gaan verhuizen naar Haarlemmermeer, maar nog niet 
staan ingeschreven. In de toelichting op de verordening zullen wij een tekst daartoe 
opnemen.  
 

4. Houd, bij een aanvraag met betrekking tot artikel 9, niet per definitie vast aan de 3 
maanden. Het gaat niet altijd om gezinnen met 2 ouders. Zorgactiviteiten in de ochtend- 
en avonduren kunnen niet door algemene voorzieningen worden gecompenseerd. 
 
Wij zullen niet per definitie strak vasthouden aan de termijn van 3 maanden. Het college 
kan altijd gebruik maken van de hardheidsclausule. De Wmo is overigens niet bedoeld 
om (wachtlijsten van) algemene voorzieningen te compenseren en deze algemene 
voorzieningen zullen moeten inspelen op de bestaande behoeften. 
 

5. Verstrek mensen met een druk sociaal leven en mensen die vrijwilligerswerk doen bij 
voorbaat een onbeperkte vervoersmogelijkheid. Zij worden anders belast met 
overbodige administratieve handelingen. Of schaf de beperking af. 
 
Wij hanteren geen bovengrens, maar bieden maatwerk. Bij de uitzonderingen wordt 
nagegaan wat de persoonlijke vervoersbehoefte is, het aantal kilometers wordt 
eventueel daarop afgestemd. In de beleidsregels worden de criteria rond vervoer verder 
uitgewerkt. Art.12 lid 5 noemt wel een maximum van 2000 kilometer. Dit is in 
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overeenstemming met het in de jurisprudentie aanvaardde aantal leef kilometers (1500-
2000) en uitzonderingen blijven inderdaad mogelijk. Wij willen echter geen ‘vrijbrief’ 
geven.  
 

6. Voorzie in maatwerk als het gaat om “een ingevulde dag hebben”. Niet iedereen is 
gebaat bij groepsbegeleiding. Houd ook rekening met een ontoegankelijke arbeidsmarkt 
voor mensen met een beperking. 
 
Dagbesteding op individuele basis is op basis van deze verordening mogelijk. Zie ook 
artikel 14 (pagina 25). 
 

7. Geef mantelzorgers een eigen recht op ondersteuning en niet slechts een afgeleid recht.  
 
Bij mantelzorg gaat het altijd om de samenhang met degene die zorg ontvangt. Als die 
zorg niet meer nodig is, is mantelzorg niet meer aan de orde. Er is geen sprake van 
recht maar van een afgeleid recht. Vanuit het compensatiebeginsel zoeken wij altijd naar 
de best passende oplossing voor de betrokkenen. Dat is ook de reden waarom 
mantelzorg als een apart resultaat is opgenomen in de verordening en daardoor 
voldoende waarborgen biedt. 
 

8. Draag er zorg voor dat de beschikking in begrijpelijke taal wordt aangeboden. Voor de 
“nieuwe” groepen (GGZ en VG) is dit van groot belang. 
 
De beschikking is in principe een juridisch document en het is niet te voorkomen dat het 
taalgebruik voor een aantal mensen moeilijk te begrijpen is. In de werkinstructies en in 
de communicatie met cliënten maken wij gebruik van begrijpelijke taal. 
 

9. Neem in de verordening op dat voorzieningen voor kinderen een kortere gebruiksduur 
hebben dan de standaard 7 of 10 jaar. 
 
De technische levensduur is 7 tot 10 jaar. Bij kinderen is de gebruiksduur korter door 
snel wijzigende omstandigheden. Een kortere gebruikersduur door intensief gebruik 
komt niet alleen voor bij kinderen. Er wordt altijd individueel gekeken als blijkt dat de 
gebruiksduur korter is door intensief gebruik. Dat is niet uitsluitend gekoppeld aan 
kinderen. 
 

10. Ga heel zorgvuldig om met het bepalen van voorwaarden voor de eigen bijdrage. Wees 
u bewust van de stapeling van kosten en de administratieve belasting bij kwetsbare 
mensen. 
 
Stapeling van kosten en administratieve belasting zijn geen onderwerpen voor de Wmo-
verordening. Wel zullen we in het bepalen van eigen bijdragen goed kijken naar de 
effecten van stapeling van kosten en administratieve belasting. 
 

11. Volg niet het landelijk besluit met betrekking tot het optellen van 12% van het vermogen 
bij het inkomen, bij het bepalen van de eigen bijdrage. 
 
Wij moeten het landelijk besluit volgen voor wat betreft de vermogens bijtelling. 
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12. Houd bij het indexeren rekening met kostenverhoging voor de cliënt. 

 
Wij volgen het landelijk besluit indexering van het CBS. Dit uitgangspunt nemen wij op in 
het ‘Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013’. 
 

13. Bied de cliënt, naast de mogelijkheid van bezwaar en beroep, de gelegenheid om in 
gesprek met een klantmanager zijn bezwaren tegen een beschikking kenbaar te maken. 
Een oplossing vinden in onderling overleg is voor alle partijen voordeliger, zowel qua tijd 
als qua geld. 
 
Wij verwachten van de cliënt dat hij/zij tijdens het gesprek zijn bezwaren kenbaar maakt, 
zodat dit met de klantmanager besproken kan worden. Wij verwachten dat de cliënt het 
gespreksverslag, dat een weergave is van de inhoud van het gesprek, ondertekent als 
hij daarmee akkoord is. Is de cliënt het niet eens met het verslag, dan wordt daarover 
contact opgenomen. Onze afdeling Juridisch Advies biedt in voorkomende situaties na 
het ontvangen van een bezwaar op een beschikking pre-mediation aan en neemt na de 
ontvangst van het bezwaarschrift veelal contact op met de bezwaarmaker om te bekijken 
of er andere oplossingen mogelijk zijn of om een toelichting te geven op het besluit. Op 
zeer korte termijn wordt de (algemene) bezwaarschriftenprocedure ook gepubliceerd op 
de website van de gemeente. 
 

14. Betrek Wmo-raad en –klankbordgroep bij de ontwikkeling van de beleidsregels. 
 
De Wmo-raad is betrokken bij het ontwikkelen van beleidsregels en wordt om advies 
gevraagd. Voor een effectieve uitvoering van de verordening is het perspectief van de 
Wmo-raad en cliënten van groot belang. 

 
Verwerking in de definitieve Wmo Verordening en verdere gang van zaken 
1. De Wmo-verordening geeft ‘Het Gesprek’ onzes inziens een voldoende centrale plaats 

in het gekantelde proces. In de werkinstructies wordt veel aandacht besteed aan aanpak 
en werkwijze. Wij zullen de Wmo-raad daarover informeren. 
 

2. In de werkinstructies voor medewerkers van de gemeente zullen eisen en criteria voor 
(rapportages van) vraagverhelderingsgesprekken worden opgenomen.  
 

3. De Wmo-verordening wordt op dit punt niet aangepast. Wel zullen we in de toelichting 
hier enige tekst opnemen over mensen die naar Haarlemmermeer verhuizen. 
 

4. Wij zullen de periode van 3 maanden in de verordening niet aanpassen. 
 

5. Wij zullen de tekst over het vervoer in de verordening niet aanpassen. Wel zullen in de 
beleidsregels de criteria voor de vervoersvoorzieningen verder uitgewerkt worden. De 
Wmo-raad zal over de beleidsregels om advies gevraagd worden. 
 

6. Er is geen aanpassing nodig op terrein van dagbesteding. 
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7. Door mantelzorg als resultaat op te nemen in de verordening, zijn er voldoende 

waarborgen voor een adequate ondersteuning van mantelzorgers. Wij zullen 
mantelzorgers geen eigen recht geven op ondersteuning. 
 

8. Het taalgebruik is geen onderwerp waarover de Wmo-verordening uitspraken doet. 
 

9. De technische levensduur van voorzieningen handhaven wij op 7 tot 10 jaar. Als blijkt 
dat intensief gebruik leidt tot kortere levensduur, wordt dat op individueel niveau 
beoordeeld. Wij passen de tekst in de verordening niet aan. 
 

10. In de verordening nemen wij geen teksten op over effecten van stapeling van kosten en 
administratieve belasting. In de uitvoering van de verordening zullen wij dit zoveel 
mogelijk proberen te voorkomen. 
 

11. In het ‘Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning’ zullen wij een overzicht 
en motivering opnemen van de eigen bijdragen 2013. 
 

12. Besluiten over indexering nemen wij niet op in de Wmo-verordening. 
 

13. Op zeer korte termijn wordt de (algemene) bezwaarschriftenprocedure ook gepubliceerd 
op de website van de gemeente. 
 

14. De Wmo-raad wordt om advies gevraagd over de beleidsregels. 
 
 
 
Ondertekening B&W 
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AANHEF 

 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer, 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning, 

 

gelezen het voorstel van het college van Haarlemmermeer van 12 maart 2013, 

 

gezien het advies van de Wmo-raad van 4 december 2012, 

 

overwegende dat, 
 

 de Wmo verordening Haarlemmermeer 2013  die onderdelen van de  maatschappelijke 
ondersteuning van een belanghebbende regelt die op individuele basis worden verstrekt; 
 

 de individuele verstrekking al of niet onderdeel uitmaakt van een breder pakket aan 
oplossingen dat iemand op maat compenseert voor de beperkingen die hij of zijn 
ondervindt in het meedoen aan de samenleving; 
 

 met het geheel aan oplossingen invulling wordt gegeven aan de gemeentelijke 
compensatieplicht 

 
besluit vast te stellen de Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013. 
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HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN 

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN 

In deze Verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: 
 
Algemeen gebruikelijk 
Naar geldende maatschappelijke normen tot het gangbare gebruiks- dan wel 
bestedingspatroon van een persoon als de belanghebbende behorend. 
 
Algemeen gebruikelijke voorziening 
Een product of dienst die niet speciaal bedoeld is voor mensen met een beperking, dus ook 
door anderen gebruikt wordt, algemeen verkrijgbaar is en niet – aanzienlijk – duurder is dan 
vergelijkbare producten of diensten 
 
Algemene voorziening 
Een voorziening die wordt geleverd op basis van directe beschikbaarheid, een beperkte 
toegangsbeoordeling en die een snelle, regelarme en adequate oplossing biedt voor de 
beperkingen die een persoon ondervindt. 
 
Arrangement 
Het geheel van algemene, voorliggende, collectieve of individuele voorzieningen en 
oplossingen in het eigen netwerk die gezamenlijk voorzien in de compensatie van de 
beperkingen die iemand ondervindt in de maatschappelijke participatie. 
 
Besluit 
Het geldende Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlemmermeer. 
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmermeer bevat de regels rond eigen 
bijdragen, financiële tegemoetkomingen en persoonsgebonden budgetten op het terrein van 
de individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning. 
 
Belanghebbende 
Een persoon met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal 
probleem die behoefte heeft aan compensatie ten behoeve van het bevorderen van zijn 
deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren, die voor zichzelf 
of, met behulp van een machtiging, door een ander een aanvraag doet of laat doen. 
 
Collectieve voorziening 
Een voorziening die individueel wordt verstrekt maar die door meerdere personen tegelijk 
wordt gebruikt, bijvoorbeeld het collectief vraagafhankelijk vervoer en groepsgewijze 
dagbesteding. 
 
College 
College van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer. 
 
Compensatieplicht 
De plicht van het college aan personen met een beperking, een chronisch psychisch of een 
psychosociaal probleem voorzieningen te bieden ter compensatie van hun beperkingen op 
het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie teneinde hen in staat te 
stellen een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te 
verplaatsen per vervoermiddel en medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale 
verbanden aan te gaan. Daarbij legt artikel 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
het College de plicht op om een resultaat te bereiken dat als compensatie mag gelden en dat 
in het individuele geval maatwerk is. 
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Eigen bijdrage of eigen aandeel in de kosten 
Een in het Besluit vast te stellen bijdrage, die bij respectievelijk de verstrekking van een 
voorziening in natura, een persoonsgebonden budget (een eigen bijdrage), of een financiële 
tegemoetkoming (een eigen aandeel) betaald moet worden en waarop de regels van het 
Besluit van toepassing zijn. 
 
Financiële tegemoetkoming 
Een geldbedrag, al dan niet forfaitair of gemaximeerd, bedoeld om een voorziening mee aan 
te schaffen voor het te bereiken resultaat. 
 
Gebruikelijke zorg 
De zorg die huisgenoten worden geacht elkaar te bieden, omdat zij als leefeenheid een 
gemeenschappelijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden. 
 
Hoofdverblijf 
De woning waar een belanghebbende zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft en waar hij in 
de Gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven, dan wel behoort te staan 
ingeschreven, dan wel het feitelijke woonadres. 
 
Individuele voorziening 
Een voorziening die door het college ten behoeve van één persoon op basis van artikel 4 
van de Wet wordt verstrekt. 
 
Maatschappelijke participatie 
Deelname aan het maatschappelijke verkeer, te weten het voeren van een huishouden, het 
normale gebruik van de woning, het zich in en om de woning verplaatsen, het zich zodanig 
verplaatsen dat aansluiting wordt gevonden bij regionale, bovenregionale en landelijke 
vervoersystemen, het ontmoeten van andere mensen en het aangaan en onderhouden van 
sociale verbanden om op die manier deel te nemen aan het lokale maatschappelijke leven. 
 
Maatwerk 
Het compenseren van de beperkingen die iemand ondervindt in de maatschappelijke 
participatie op een zodanige wijze dat rekening wordt gehouden met de behoeften, 
persoonskenmerken, mogelijkheden, omstandigheden en financiële situatie van de 
belanghebbende. 
 
Mantelzorger 
Een persoon die langdurige zorg biedt aan een hulpbehoevende, waarbij de zorgverlening 
rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor 
elkaar overstijgt (artikel 1 lid 1 onder b van de Wet). 
 
Persoonsgebonden budget 
Een geldbedrag om te gebruiken voor het te bereiken resultaat, in plaats van een 
voorziening in natura. 
 
Voorliggende voorziening 
Een voorziening die normaal in de maatschappij aanwezig en beschikbaar is en waarmee 
het resultaat geheel of gedeeltelijk bereikt kan worden. 
 
Voorziening in natura 
Een voorziening, in te zetten om het resultaat te bereiken, in de vorm van goederen in 
(bruik)leen of in eigendom, of in de vorm van persoonlijke dienstverlening. 
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Wet 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
 
Wettelijk voorliggende voorziening 
Een voorziening als bedoeld in artikel 2 van de Wet, waarmee het resultaat geheel of 
gedeeltelijk bereikt kan worden, zoals voorzieningen via de Zorgverzekeringswet, de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Wet op de kinderopvang of 
verschillende arbeidsongeschiktheidswetten. 
 
Zelfredzaamheid 
Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke, sociale of financiële vermogen om zelf 
voorzieningen te treffen om deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk 
maken en de dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren. 
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HOOFDSTUK 2. RESULTAATGERICHTE COMPENSATIE 

ARTIKEL 2. DE TE BEREIKEN RESULTATEN 

1. De op basis van artikel 4 lid 1 van de Wet via compenserende maatregelen te bereiken 
resultaten zijn dat de belanghebbende: 
 
a. Een huishouden kan voeren. Daaronder wordt begrepen dat de belanghebbende 

1. normaal gebruik kan maken van de woning; 
2. kan wonen in een schoongehouden woning; 
3. de noodzakelijke boodschappen voor de primaire levensbehoeften in huis kan 

krijgen en de maaltijden kan verzorgen; 
4. kan beschikken over schone was 
5. thuis kan zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren; 
6. de dagelijks noodzakelijke activiteiten rond het voeren van een huishouden 

kan verrichten; 
b.  Zich kan verplaatsen in en om de woning;  
c.  Zich lokaal kan verplaatsen per vervoermiddel; 
d.  Sociale verbanden kan aangaan. Daaronder wordt begrepen 

1° De mogelijkheid hebben om contacten te hebben met medemensen en deel te 
nemen aan  maatschappelijke activiteiten;  
2° Een ingevulde dag hebben. 

 
2. Voor de mantelzorger wordt als afgeleid recht van de belanghebbende het volgende 
resultaat beoogd: Mantelzorg vol kunnen houden. 
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HOOFDSTUK 3. DE AANVRAAG VOOR ONDERSTEUNING 

ARTIKEL 3. DE AANVRAAG 

 
1. Het verzoek voor een aanvraag voor ondersteuning kan mondeling, telefonisch, 

schriftelijk of elektronisch plaatsvinden. 
 
2. Een aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij het college. 
 
3. Aan de aanvraag kan op verzoek van het college, danwel van de belanghebbende  een 

gesprek voorafgaan.  
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HOOFDSTUK 4. BEOORDELING VAN DE TE BEREIKEN RESULTATEN 

PARAGRAAF 1. ALGEMENE REGELS 

ARTIKEL 4. HET MAKEN VAN EEN AFWEGING 

1. Bij het beoordelen van de vraag welke ondersteuning nodig is, gaat het college uit van de 
behoeften, persoonskenmerken, mogelijkheden, omstandigheden en financiële situatie van 
de belanghebbende. Daarbij zal onderzoek gedaan worden naar de noodzaak en 
mogelijkheid tot leveren van maatwerk ten aanzien van het te bereiken resultaat. 
 
2. Voor het maken van een afweging of een individuele of collectieve voorziening nodig is, 
wordt stapsgewijs nagegaan of het resultaat geheel of gedeeltelijk kan worden bereikt door: 

a. de eigen kracht van belanghebbende; 
b. de gebruikelijke zorg die huisgenoten elkaar horen te verlenen en waarbij geen 

overbelasting van de mantelzorger dreigt; 
c. een beroep te doen op het sociale netwerk van de belanghebbende;  
d. algemene voorzieningen; 
e. (wettelijk) voorliggende voorzieningen; 
f. algemeen gebruikelijke voorzieningen, die  in de situatie van de belanghebbende ook 

algemeen gebruikelijk zijn. 
 
3.  Het college is bevoegd om voor de nadere uitwerking van het afwegingskader bedoeld in 
het voorgaande lid, nadere beleidsregels op te stellen, gericht op de verschillende resultaten 
die in het kader van deze verordening bereikt moeten worden. 
 
4. Een individuele of collectieve voorziening wordt niet toegekend  

a. als het resultaat kan worden bereikt door middel van de inzet van de in lid 2 a t/m f 
bedoelde mogelijkheden; 

b. als de belanghebbende niet zijn hoofdverblijf heeft in Haarlemmermeer, met 
uitzondering van het bezoekbaar maken van een woning gelegen in 
Haarlemmermeer. 

 
5. Het resultaat van de afweging van de aanvraag kan bestaan uit  een arrangement: een 
individuele voorziening al of niet in combinatie met de mogelijkheden als bedoeld in lid 2 a 
t/m f.  
 

PARAGRAAF 2. DE TE BEREIKEN RESULTATEN 

 
ARTIKEL 5. NORMAAL GEBRUIK KUNNEN MAKEN VAN DE WONING  

1. Het  eerste te bereiken resultaat rond het voeren van een huishouden bestaat uit het 
normaal gebruik kunnen maken van de woning waarover men beschikt, waarin men opgroeit 
of welke men als kind of partner periodiek bezoekt. Dit geldt voor de woonkamer, 
slaapvertrekken, keuken, sanitaire ruimten, tuin en/of balkon. 
 
2. Met het oog op het normale gebruik van de woning kan een individuele voorziening 
worden getroffen ten aanzien van de bereikbaarheid, toe- en doorgankelijkheid en 
bruikbaarheid van de woning. 
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3. Voor zover de belanghebbende kan verhuizen naar een geschikte woning of een 
gemakkelijker geschikt te maken woning, welke verhuizing kan leiden tot het te bereiken 
resultaat, zal deze mogelijkheid eerst beoordeeld worden om het in dit artikel bedoelde 
resultaat te bereiken. Deze beoordeling vindt alleen plaats indien de kosten van aanpassing 
van de woning het in het Besluit genoemde bedrag te boven gaan. 
 
4. Indien de in het vorige lid genoemde mogelijkheid om naar een geschikte of gemakkelijker 
geschikt te maken woning te verhuizen binnen een termijn van 12 maanden beschikbaar is, 
wordt geen individuele voorziening voor een woningaanpassing toegekend, maar kan een 
tegemoetkoming in verhuis- en herinrichtingskosten worden verstrekt. 
 
5. Individuele woonvoorzieningen worden niet verstrekt: 

a. indien de noodzaak tot het treffen van de woonvoorziening het gevolg is van een 
verhuizing waartoe op grond van belemmeringen bij het normale gebruik van de 
woning ten gevolge van beperkingen, psychosociale problemen of chronische 
psychische problemen geen aanleiding bestond en er geen andere dringende reden 
voor de verhuizing aanwezig was; 

b. indien de belanghebbende niet is verhuisd naar de voor zijn of haar beperkingen op 
dat moment beschikbare meest geschikte woning, tenzij daarvoor tevoren schriftelijk 
toestemming is verleend door het College; 

c. voor zover de ondervonden problemen bij het normale gebruik van de woning 
voortvloeien uit de aard van de in de woning gebruikte materialen. 

 
6. Een tegemoetkoming in verhuis- en herinrichtingskosten wordt niet verstrekt indien: 

a. de belanghebbende voor het eerst zelfstandig gaat wonen; 
b. de belanghebbende verhuist vanuit of naar een woonruimte die niet geschikt is om 

het hele jaar door bewoond te worden; 
c. de kosten voor het opheffen van de in de te verlaten woonruimte ondervonden 

beperkingen lager zijn dan het bedrag van de tegemoetkoming in verhuis- en  
herinrichtingskosten; 

d. de nieuwe woonruimte niet adequaat is en er problemen worden ondervonden bij 
het normale gebruik van de woning; 

e. de belanghebbende de noodzaak niet kan aantonen. 
 
7. De belanghebbende, die als eigenaar-bewoner krachtens deze Verordening dan wel de 

daaraan voorafgaande Verordening een financiële tegemoetkoming of een 
 persoonsgebonden budget voor de kosten van een woningaanpassing heeft ontvangen, 
 welke aanpassing heeft geleid tot waardestijging van de woning, en die binnen een 
periode van tien jaar na de datum van gereedmelding van de werkzaamheden de woning 
verkoopt, is gehouden om binnen een week na het passeren van de overdrachtsakte het 
college hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.  

 
8. Het college kan besluiten dat de in het vorige lid bedoelde eigenaar bij verkoop van de 

woning binnen 10 jaar na de aanpassing, de kosten van de woonvoorziening minus de 
afschrijvingskosten en eigen bijdrage dan wel eigen aandeel in de kosten, moet 
terugbetalen, indien de aanpassing heeft geleid tot waardevermeerdering van de woning. 

 
9. Het College stelt in het Besluit nadere regels voor de in het vorige lid bedoelde 

terugbetaling. 
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10. De bepalingen van dit artikel zijn gericht op zelfstandige woonruimten en zijn niet van 
toepassing op het treffen van voorzieningen aan hotels/pensions, trekkerswoonwagens, 
kloosters, tweede woningen, vakantiewoningen, recreatiewoningen, kamerverhuur en 
specifiek op mensen met een beperking en ouderen gerichte woongebouwen voor wat 
betreft voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten of voorzieningen die bij nieuwbouw of 
renovatie zonder noemenswaardige meerkosten meegenomen kunnen worden. 
 
11. Een woonvoorziening wordt slechts verleend indien de belanghebbende zijn hoofdverblijf 
heeft of zal hebben in de woonruimte waaraan de voorziening wordt getroffen. 

In afwijking van het gestelde hierboven kan een woonvoorziening getroffen worden voor 
het bezoekbaar maken van één of meer woonruimtes indien de belanghebbende zijn 
hoofdverblijf heeft in een AWBZ-instelling. 

 
De aanvraag voor het bezoekbaar maken wordt ingediend in de gemeente waar de aan te 
passen woning staat. 

Onder bezoekbaar maken wordt uitsluitend verstaan het door middel van een 
woonvoorziening bewerkstelligen dat de belanghebbende de woonkamer, een 
toiletvoorziening en in bijzondere gevallen de slaapkamer kan bereiken en gebruiken. 

De woningaanpassing vindt plaats voor een in het Besluit vast te leggen maximumbedrag. 
 
ARTIKEL 6. BESCHIKKEN OVER EEN SCHOONGEHOUDEN WONING 

 
1.  Het tweede te bereiken resultaat ten aanzien van het voeren van een huishouden bestaat 
uit het kunnen wonen in een woning die schoongehouden is. Dit geldt voor de woonkamer, 
de keuken, de slaapvertrekken en het sanitair, voorzover die genoemde  ruimten 
daadwerkelijk gebruikt worden. 
 
2.  Met het oog op het schoonhouden van de woning kan een individuele voorziening 
getroffen worden voor het lichte en/of het zware huishoudelijke werk en de regie over het 
huishouden.  
 
3.  Indien de belanghebbende één of meer huisgenoten of leden in het sociaal netwerk heeft 
die beschikbaar en in staat zijn werkzaamheden over te nemen, rekening houdend met de 
belastbaarheid van de huisgenoten en/of mantelzorgers, wordt dit eerst in het kader van 
gebruikelijke zorg beoordeeld als mogelijkheid om het in dit artikel bedoelde resultaat te 
bereiken. Ook de mogelijkheden en de bereidheid van mensen uit het sociaal netwerk 
worden beoordeeld 
 
4 Er wordt geen individuele voorziening voor het lichte en/of zware huishoudelijke werk, 
dan wel de regie op het huishouden toegekend, 

a. voor zover de in lid 3 genoemde mogelijkheden beschikbaar en bruikbaar zijn;  
b. voor zover de belanghebbende eerder beschikte over hulp in de huishouding en er 

niets in de situatie is gewijzigd; 
c. voor zover een hulp bij het huishouden tot het gangbare gebruiks- dan wel 

bestedingspatroon van een persoon als de belanghebbende of belanghebbende 
behoort.  
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ARTIKEL 7. NOODZAKELIJKE BOODSCHAPPEN VOOR DE PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTE IN 
HUIS KUNNEN KRIJGEN EN VOOR MAALTIJDEN KUNNEN ZORGEN. 

 
1.  Het derde te bereiken resultaat ten aanzien van het voeren van een huishouden bestaat 
uit het voorzien zijn van de benodigde producten voor de dagelijkse maaltijden en andere 
momenten waarop iets genuttigd wordt, evenals andere artikelen voor de dagelijkse 
levensbehoeften en het huishouden. Ook de noodzakelijke verzorging of bereiding van 
maaltijden valt hier onder. 
 
2. Met het oog op het in huis krijgen van goederen voor primaire levensbehoeften kan een 
individuele voorziening worden getroffen ten aanzien van het doen van boodschappen, voor 
wat betreft levensmiddelen, evenals andere artikelen voor de dagelijkse  levensbehoeften en 
het huishouden, alsmede het bereiden dan wel klaarzetten van maaltijden. 
 
3. Indien de belanghebbende één of meer huisgenoten heeft of mensen uit zijn sociale 
netwerk die beschikbaar en in staat zijn werkzaamheden over te nemen of voor zover de 
belanghebbende gebruik kan maken van een aanwezige en bruikbare boodschappenservice 
of maaltijdvoorziening die in de individuele situatie van de  belanghebbende kan leiden tot het 
te bereiken resultaat, worden deze mogelijkheden eerst beoordeeld. 
 
4. Er wordt geen individuele voorziening toegekend voor zover de in het vorige lid 
genoemde mogelijkheden beschikbaar en bruikbaar zijn  
 
ARTIKEL 8. BESCHIKKEN OVER EEN SCHONE WAS  

 
1. Het vierde te bereiken resultaat ten aanzien van het voeren van een huishouden bestaat 
uit het aanwezig zijn van schone was. 
 
2.  Met het oog op het kunnen beschikken over schone was kan een individuele voorziening 
worden getroffen ten aanzien van het wassen, drogen en strijken en opruimen van de was. 
 
3.  Indien de belanghebbende één of meer huisgenoten heeft of mensen uit zijn sociale 
netwerk die beschikbaar en in staat zijn werkzaamheden over te nemen, of voor zover de 
belanghebbende gebruik kan maken van een aanwezige en bruikbare was- en strijkservice 
die in de individuele situatie van de belanghebbende kan leiden tot het te bereiken resultaat, 
worden deze mogelijkheden eerst beoordeeld. 
 
4. Er wordt geen individuele voorziening toegekend, 

a. voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden beschikbaar en bruikbaar 
zijn voor het bereiken van het resultaat;  

b. voor zover de belanghebbende eerder beschikte over hulp in de huishouding en er 
niets in de situatie gewijzigd is; 

c. voor zover een hulp bij het huishouden tot het gangbare gebruiks- dan wel 
bestedingspatroon van een persoon als de belanghebbende of belanghebbende 
behoort.  
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ARTIKEL 9. HET THUIS KUNNEN ZORGEN VOOR KINDEREN DIE TOT HET GEZIN BEHOREN 

 
1.  Het vijfde te bereiken resultaat ten aanzien van het voeren van een huishouden bestaat 
 uit de dagelijkse, gebruikelijke zorg voor in het huishouden aanwezige kinderen. 
 
2. Met het oog op het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren, kan een 
 individuele voorziening voor maximaal 40 uur per week worden getroffen ten aanzien van 
 het tijdelijk vervangen van de ouder(s), voor zover die geen gebruikelijke zorg kan of 
 kunnen leveren. Het gaat om een periode van maximaal 3 maanden, ter overbrugging 
 van het nemen van meer definitieve maatregelen. 
 
3.  Voor zover de belanghebbende een beroep kan doen op leden uit het sociale netwerk 
 rond het gezin, gebruik kan maken van een aanwezige en bruikbare voor- tussen- en 
 naschoolse opvang, kinderopvang of andere opvangmogelijkheden die in de individuele 
 situatie van de belanghebbende kunnen leiden tot het te bereiken resultaat worden deze 
 mogelijkheden eerst beoordeeld. 
 
4.  Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden beschikbaar en bruikbaar zijn 
 om het in dit artikel bedoelde resultaat voor de belanghebbende te bereiken, wordt geen 
 individuele voorziening verstrekt. 
 
 
ARTIKEL 10. HET KUNNEN UITVOEREN VAN DE DAGELIJKS NOODZAKELIJKE ACTIVITEITEN 

 
1.  Het zesde resultaat ten aanzien van het voeren van een huishouden bestaat uit het 
 kunnen uitvoeren van de dagelijks noodzakelijke activiteiten. 
 
2.  Met het oog op het uitvoeren van de dagelijks noodzakelijke activiteiten kan aan een 
 belanghebbende een individuele voorziening worden toegekend van maximaal 6 
 dagdelen voor het aanleren van, het oefenen met, het ondersteunen bij of het overnemen 
 van de dagelijks noodzakelijke activiteiten, het aanbrengen van structuur in die dagelijkse 
 activiteiten en het voeren van regie over de dagelijkse activiteiten. 
 
3.  Indien de belanghebbende voor de in lid 2 genoemde activiteiten een beroep kan doen 
 op hulp van huisgenoten, mensen in het sociaal netwerk of op hulp van algemene of 
 collectieve voorzieningen waaronder maatschappelijk werk, vrijwilligersorganisaties en 
 schuldhulpverlening, wordt eerst beoordeeld of deze mogelijkheden tot het beoogde 
 resultaat kunnen leiden. 
 
4.  Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden beschikbaar en bruikbaar zijn 

om het in dit artikel bedoelde resultaat voor de belanghebbende te bereiken wordt geen 
individuele voorziening verstrekt. 

 
ARTIKEL 11. ZICH VERPLAATSEN IN EN OM DE WONING 

 
1.  Het te bereiken resultaat ten aanzien van het zich verplaatsen in en om de woning 

bestaat uit het in staat zijn de woonkamer, de keuken, de slaapvertrekken, het toilet en 
de douche, de berging, de tuin en/of het balkon te kunnen bereiken, zodat normaal 
gebruik van de woning kan worden gemaakt.  
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2.  Met het oog op het verplaatsen in en om de woning kan een individuele voorziening 
 worden getroffen bestaande uit een rolstoel voor dagelijks gebruik. 
 
3. Voor zover de belanghebbende gebruik kan maken van een aanwezige en bruikbare 
 rolstoelpool die in de individuele situatie van de belanghebbende kan leiden tot het te 
 bereiken resultaat, wordt deze mogelijkheid eerst beoordeeld.  
 
4.  Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheid beschikbaar en bruikbaar is om 
 het in dit artikel bedoelde resultaat voor de belanghebbende te bereiken, wordt geen 
 individuele voorziening verstrekt. 
 
ARTIKEL 12. ZICH LOKAAL VERPLAATSEN PER VERVOERMIDDEL 

 
1.  Het te bereiken resultaat ten aanzien van het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel 
 bestaat uit het kunnen doen van boodschappen, het kunnen bezoeken van familie, 
 kennissen en het deelnemen aan activiteiten, alles binnen de directe woon- en 
 leefomgeving. 
 
2.  Met het oog op het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel, kan een individuele 
 voorziening worden getroffen ten aanzien van het verplaatsen rond de woning en het 
 verplaatsen binnen de directe woon- en leefomgeving.  
 
3.  Voor zover de belanghebbende gebruik kan maken van collectief vraagafhankelijk 
 vervoer van deur tot deur, van een algemene voorziening zoals een buurt-, of 
 ouderenbus, of van een aanwezige en bruikbare scootmobielpool die in de individuele 
 situatie van de belanghebbende kan leiden tot het te bereiken resultaat, worden deze 
 voorzieningen eerst beoordeeld. 
 
4 Indien een vervoersvoorziening wordt verstrekt, wordt voor wat betreft de 
 vervoersbehoefte ten behoeve van maatschappelijke participatie uitsluitend rekening 
 gehouden met de verplaatsingen in de directe woon- en leefomgeving in het kader van 
 het leven van alledag, tenzij zich een uitzonderingssituatie voordoet waarbij het gaat om 
 een bovenregionaal contact, dat uitsluitend door de belanghebbende zelf bezocht kan 
 worden, terwijl het bezoek voor de belanghebbende noodzakelijk is om dreigende 
 vereenzaming te voorkomen.  
 
5.  De te verstrekken vervoersvoorziening zal maatschappelijke participatie door middel 
 van lokale verplaatsingen naar behoefte met een maximum van 2000 kilometer mogelijk 
 maken, tenzij aantoonbaar is dat dit maximum niet voldoet in de situatie van de 
 belanghebbende. 
 
6.  Een belanghebbende kan slechts voor een (aanpassing van een) eigen auto als 
 verstrekking in aanmerking komen, indien de mogelijkheden in lid 3 voor de 
 belanghebbende niet adequaat zijn.  
 
7. Een individuele voorziening wordt niet verstrekt: 

a.  voor zover de in lid 3 genoemde mogelijkheden beschikbaar en bruikbaar zijn;  
b.  voor zover een auto voor de belanghebbende naar geldende maatschappelijke 

normen tot het gangbare gebruiks- dan wel bestedingspatroon van een persoon als 
de belanghebbende behoort en de belanghebbende een auto zonder aanpassingen 
ook kan besturen en veilig kan blijven besturen. 
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ARTIKEL 13. DE MOGELIJKHEID OM CONTACTEN TE HEBBEN MET MEDEMENSEN EN DEEL 
TE NEMEN AAN MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN 

 
1.  Het eerste resultaat ten aanzien van het aangaan van sociale verbanden is de 
 mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te kunnen nemen aan 
 maatschappelijke activiteiten, bestaande uit het zo mogelijk kunnen afleggen van 
 bezoeken en het deelnemen aan activiteiten in de eigen woon- of leefomgeving. 
 
2.  Met het oog op de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te 

nemen aan maatschappelijke activiteiten in de eigen woon- of leefomgeving kan een 
individuele voorziening worden getroffen ten aanzien van het vervoer, indien het in het 
eerste lid genoemde resultaat niet kan worden bereikt met de voorzieningen, bedoeld in 
artikel 12 van deze Verordening,  

 
3.  Met het oog op het in lid 1 genoemde resultaat kan een belanghebbende voor een 
 sportvoorziening in de vorm van een forfaitair bedrag in aanmerking komen indien diens  
 beperkingen het sporten zonder sportvoorziening onmogelijk maken.  
 
4 Met het oog op het in lid 1 genoemde resultaat kan een belanghebbende voor 
 een tegemoetkoming in de kosten van andere voorzieningen in aanmerking komen,  
 indien diens beperkingen het deelnemen aan culturele of andere maatschappelijke 
 activiteiten zonder de betreffende voorziening onmogelijk maken.  
 
5.  Voor zover de belanghebbende gebruik kan maken van collectief vraagafhankelijk 
 vervoer van deur tot deur die in de individuele situatie van de belanghebbende kan leiden 
 tot het te bereiken resultaat, wordt deze voorziening eerst beoordeeld. 
  
6. Voor zover de belanghebbende gebruik kan maken van een aanwezige en bruikbare pool 
 met sportvoorzieningen, een (wettelijke) voorliggende voorziening, of een andere 
 mogelijkheid die in de individuele situatie van de belanghebbende kan leiden tot het 
 bereiken van het in dit artikel bedoelde resultaat, worden deze mogelijkheden eerst 
 beoordeeld. 
 
7.  Voor zover de in de in de leden 5 en 6 genoemde mogelijkheden beschikbaar en 

bruikbaar zijn om het in dit artikel bedoelde resultaat voor de belanghebbende te 
bereiken, wordt ten aanzien van die onderdelen geen individuele voorziening verstrekt. 

 
ARTIKEL 14. EEN INGEVULDE DAG HEBBEN  

 
1. Het tweede resultaat ten aanzien van het aangaan van sociale verbanden bestaat uit het 
 hebben van een dagvulling gericht op behoud van niveau- of ontwikkelingsgerichte, 
 arbeidsmatige, recreatieve of andere activiteiten of een combinatie daarvan. 
 
2. Met het oog op het hebben van een dagvulling kan aan een belanghebbende een 
 individuele voorziening worden toegekend bestaande uit maximaal 6 dagdelen 
 groepsbegeleiding gericht  op behoud van niveau- of ontwikkelingsgerichte 
 arbeidsmatige, recreatieve of andere activiteiten of een combinatie daarvan. 
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3. Indien belanghebbende gebruik kan maken van algemene voorzieningen, van onderwijs, 
 al dan niet begeleide arbeid of projecten al dan niet in het kader van vrijwilligerswerk zal 
 eerst worden beoordeeld of dit in de individuele situatie van de belanghebbende kan 
 leiden tot het te bereiken resultaat.  
 
4.  Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden beschikbaar en bruikbaar zijn 

om het in dit artikel bedoelde resultaat voor de belanghebbende te bereiken, wordt voor 
het betreffende onderdeel geen individuele voorziening verstrekt. 

 
ARTIKEL 15. MANTELZORG VOL KUNNEN HOUDEN  

 
1.  Het  laatste resultaat bestaat eruit dat de mantelzorger in staat is de mantelzorg voor de 
  belanghebbende vol te  houden. Daartoe wordt bij het beoordelen van een aanvraag 
 expliciet aandacht besteed aan de draaglast en draagkracht van de mantelzorger van de 
 belanghebbende. 
 
2. Met het oog op het kunnen volhouden van de te verlenen mantelzorg kan een individuele 
 voorziening worden toegekend die de mantelzorg ontlast van een deel van de 
 huishoudelijke taken die anders in het kader van gebruikelijke zorg verricht moeten 
 worden, of die de mantelzorger ontlast van vervoerstaken. 
 
3. Indien belanghebbende gebruik kan maken van het eigen sociaal netwerk, algemene 

voorzieningen of van andere al dan niet vrijwillige initiatieven voor respijtzorg wordt eerst 
beoordeeld of deze mogelijkheden tot het beoogde resultaat kunnen leiden. 

 
4. Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden kunnen leiden tot het beoogde  
resultaat en voor de belanghebbende  beschikbaar en bruikbaar zijn, wordt geen individuele 
voorziening verstrekt. 
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HOOFDSTUK 5. VERSTREKKING IN NATURA, ALS 
PERSOONSGEBONDEN BUDGET EN ALS FINANCIËLE 
TEGEMOETKOMING, EIGEN BIJDRAGEN EN EIGEN AANDEEL 

ARTIKEL 16. MOGELIJKE VERSTREKKINGSWIJZEN 

 
De te treffen voorzieningen kunnen naar keuze van de belanghebbende als voorziening in 
natura of als persoonsgebonden budget worden verstrekt. Enkele voorzieningen worden 
alleen als financiële tegemoetkoming verstrekt, zoals vastgelegd in het Besluit.  
 
ARTIKEL 17. VERSTREKKING IN NATURA 

 
1. Het college kan in de beleidsregels nadere regels en voorwaarden stellen aan de 
 verstrekking van individuele voorzieningen in natura en collectieve voorzieningen. 
 
2.  De beschikking vermeldt op welke wijze de toegewezen voorziening bijdraagt aan een of 

meer voor de belanghebbende relevante resultaten in deze verordening.  
 
3 Als er sprake is van een te betalen eigen bijdrage wordt dit in de beschikking 
 opgenomen. 
 
ARTIKEL 18. PERSOONSGEBONDEN BUDGET 

 
1. Het college legt in de beleidsregels vast in welke situaties sprake is van overwegende 
 bezwaren tegen een verstrekking in de vorm van een persoonsgebonden budget.  
 
2.  De beschikking vermeldt voor welke op grond van deze verordening voor de 

belanghebbende beoogde resultaten het toegekende persoonsgebonden budget 
bestemd is.  

 
3 Als er sprake is van een te betalen eigen bijdrage wordt dit in de beschikking 
 opgenomen. 
 
ARTIKEL 19. VERSTREKKING ALS FINANCIËLE TEGEMOETKOMING 

 
1 Het college legt in het Besluit vast in welke situaties er een verstrekking in de vorm van 
 een financiële tegemoetkoming plaats vindt.   
 
2.  De beschikking vermeldt voor welke op  grond van deze verordening voor de 

belanghebbende beoogde resultaten de toegekende financiële tegemoetkoming bestemd 
is.  

 
3 Als er sprake is van een te betalen eigen aandeel wordt dit in de beschikking 
 opgenomen. 
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ARTIKEL 20 EIGEN BIJDRAGE, EIGEN AANDEEL  

 
1 Bij het verstrekken van een voorziening ten behoeve van de in artikel 2 lid 1 en indien 

van toepassing lid 2 genoemde resultaten is een eigen bijdrage of een eigen aandeel 
verschuldigd ten aanzien van de genoemde resultaten, met uitzondering van het zich 
kunnen verplaatsen in en om de woning, voor zover de verstrekking een rolstoel betreft. 
Er worden eveneens geen eigen bijdragen gevraagd voor de resultaten die 
samenhangen met de lichte begeleiding: “het kunnen uitvoeren van de dagelijks 
noodzakelijke activiteiten” en “een ingevulde dag hebben” 

 
2 Het college legt in het Besluit de maximale omvang van de eigen bijdrage en van het 
 eigen aandeel vast, waarbij het vigerend landelijke Besluit maatschappelijke 
 ondersteuning wordt gevolgd. 
 
 
ARTIKEL 21 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 

In aanvulling op artikel 19 lid 1 en artikel 20 lid 2 legt het college in het Besluit alle financiële 
regels en bedragen vast die in het kader van deze Verordening verder nog relevant zijn. 
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HOOFDSTUK 6. BEPALINGEN ROND ONDERZOEK, ADVIES EN 
BESLUITVORMING, INTREKKING EN TERUGVORDERING 

ARTIKEL 22 BEGRENZING RECHT OP INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 

 
1. Een voorziening kan slechts worden toegekend voor zover: 

a. de noodzaak voor het te bereiken resultaat langdurig is, tenzij kortdurende 
ondersteuning kan leiden tot het te bereiken resultaat. Ondersteuning voor het thuis 
kunnen zorgen voor kinderen wordt uitsluitende kortdurend verleend; 

b. de te verstrekken voorziening als de goedkoopst-compenserende voorziening aan 
te merken is; 

c. de te verstrekken voorziening in overwegende mate op het individu van de 
belanghebbende is gericht; 

d. niet op grond van enige andere wettelijke regeling aanspraak op de voorziening 
bestaat; 

e. Het resultaat niet met algemene voorzieningen of algemeen gebruikelijke   
voorzieningen kan worden bereikt. 

 
2. Geen voorziening wordt toegekend:  

a. indien de belanghebbende niet woonachtig is in de gemeente Haarlemmermeer     
tenzij de situatie als bedoeld in artikel 4 lid 4 sub b aan de orde is; 
b. voor zover een voorziening als die waarop de aanvraag betrekking heeft reeds eerder 

in het kader van enige wettelijke bepaling of regeling is verstrekt en de technische 
levensduur van de voorziening nog niet verstreken is, tenzij de eerder vergoede of 
verstrekte voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan 
belanghebbende zijn toe te rekenen, of tenzij belanghebbende geheel tegemoet komt 
in de veroorzaakte kosten; 

c. voor zover er aan de zijde van de belanghebbende geen sprake is van aantoonbare 
      meerkosten in vergelijking met de situatie voorafgaand aan het optreden van de 
      beperkingen waarvoor de voorziening wordt aangevraagd; 
d.   als de belanghebbende zelf of met hulp van  zijn sociale netwerk in staat is zijn 
 beperking voldoende te compenseren; 
e.   voor zover het resultaat via algemene voorzieningen of (wettelijk) voorliggende 
 voorzieningen te bereiken is; 
f.   indien de voorziening algemeen gebruikelijk is. 

 
ARTIKEL 23 ADVISERING 

 
1.  Het college is bevoegd om, voor zover dit van belang kan zijn voor de beoordeling van 
 het recht op de aangevraagde voorziening, degene door wie een aanvraag is ingediend 
 of bij gebruikelijke zorg diens relevante huisgenoten: 

a. op te roepen in persoon te verschijnen op een door het college te bepalen plaats en 
tijdstip en vragen te stellen en informatie te verzamelen; 

b. op een door het college te bepalen plaats en tijdstip door een of meer daartoe 
aangewezen deskundigen te doen bevragen en/of onderzoeken. 

 
2. Het college vraagt voor medische adviezen een door hem daartoe aangewezen 
 adviesinstantie om advies  indien het college dat gewenst vindt. 
 
3. Een belanghebbende is verplicht aan het college of de door het college aangewezen 
 adviesinstantie die gegevens te verschaffen of te doen verschaffen die noodzakelijk zijn 
 voor de beoordeling van de aanvraag. 
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4.  Bij de advisering zoals genoemd in het eerste lid wordt door de adviseur voor het in kaart 
 brengen van de medische beperkingen gebruik gemaakt van de systematiek zoals 
 neergelegd in het Internationaal Classificatiesysteem van Functies, beperkingen en 
 gezondheid, de zogenaamde ICF classificatie van de Wereld Gezondheid Organisatie, 
 Familie van classificaties (WHO-FIC). 
 
ARTIKEL 24 WIJZIGING SITUATIE 

 
Degene aan wie krachtens deze Verordening een individuele of collectieve voorziening is 
verstrekt, is verplicht zo spoedig mogelijk en schriftelijk aan het college mededeling te doen 
van feiten en omstandigheden, waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van 
invloed kunnen zijn op het recht op een voorziening. 
 
ARTIKEL 25 INTREKKING 

 
1.  Het college kan een besluit geheel of gedeeltelijk intrekken indien: 

a. deze niet of niet meer volledig is of wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of 
krachtens deze Verordening, danwel de  Verordening op basis waarvan de 
voorziening is verstrekt;  

b. beschikt is op grond van gegevens waarvan gebleken is dat die gegevens zodanig 
onjuist waren dat, waren de juiste gegevens bekend geweest, een andere beslissing 
zou zijn genomen; 

c.   de belanghebbende is overleden.  
 
2.  Een besluit tot verlening van een persoonsgebonden budget of een financiële 
 tegemoetkoming kan worden ingetrokken indien blijkt dat het budget of de 
 tegemoetkoming binnen drie maanden na uitbetaling niet of niet volledig is aangewend 
 voor de bekostiging van het resultaat waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.  
 
3. In afwijking van het gestelde in het voorgaande lid kan een besluit tot verlening van een 
 persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden slechts worden ingetrokken, 
 indien dit persoonsgebonden budget binnen het kalenderjaar waarover het verstrekt is, 
 niet of niet volledig is besteed conform de verstrekkingsvoorwaarden.  
 
ARTIKEL 26 TERUGVORDERING 

 
1. Indien het recht op een voorziening is ingetrokken kan op basis daarvan een reeds 

uitbetaald persoonsgebonden budget of een financiële tegemoetkoming worden 
teruggevorderd of worden verrekend met het lopende persoonsgebonden budget. 

2. Indien een persoonsgebonden budget niet geheel voor het bereiken van het bestemde 
resultaat is uitgegeven, wordt het niet bestede deel teruggevorderd. 

3. Ingeval het recht op een in eigendom of een in bruikleen verstrekte voorziening is 
ingetrokken moet deze voorziening worden teruggevorderd of teruggehaald indien de 
voorziening is verleend op basis van valselijk verstrekte gegevens. 

4. Ingeval de in eigendom of een in bruikleen verstrekte voorziening niet of niet adequaat 
wordt gebruikt, kan deze voorziening worden teruggevorderd of teruggehaald. 
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HOOFDSTUK 7. SLOTBEPALINGEN 

ARTIKEL 27 HARDHEIDSCLAUSULE 

 
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de 
bepalingen van deze Verordening indien toepassing van de Verordening tot onbillijkheden 
van overwegende aard leidt. 
 
ARTIKEL 28 INDEXERING 

 
1. Het college kan jaarlijks per 1 januari de in het kader van het Besluit geldende bedragen 
 aanpassen conform de ontwikkeling van de prijsindex  consumentenprijzen ( CBS-CPI).  
 
2. In afwijking van het gestelde in het vorige lid past het college jaarlijks per 1 januari de 
 hoogte van de eigen bijdrage en het eigen aandeel, zoals bedoeld in artikel 20, aan in het 
 Besluit, met inachtneming van het vigerend landelijke Besluit maatschappelijke 
 ondersteuning  
 
3. In afwijking van het gestelde in lid 1 past het college jaarlijks per 1 januari de hoogte van 
 de rekenprijs voor de berekening van de eigen bijdrage voor de hulp bij het huishouden 
 aan in het Besluit, op basis van de indexering Hulp bij het huishouden. 
 
ARTIKEL 29 OVERGANGSBEPALING 

 
Alle aanvragen ingediend voor het tijdstip van vaststelling en in werkingtreding van deze 
verordening worden behandeld op de wijze zoals onder de Verordening maatschappelijk 
ondersteuning, gemeente Haarlemmermeer 2011, voorgeschreven was.  
 
ARTIKEL 30 INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL 

 
1. Deze Verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2013, onder gelijktijdige  
 intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
 Haarlemmermeer 2011.  
 
2. Deze Verordening wordt aangehaald als “Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013”. 
 
 
 
 
Bekendmaking 29 april 2013 en publicatie in Informeer en op de website van de Gemeente 
Haarlemmermeer. 
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Aanleiding 
De Wmo-verordening  Haarlemmermeer 2013 is een geheel herziene versie van de 
verordening uit 2011. In de nieuwe verordening is consequent het gedachtegoed van 
de kanteling doorgevoerd: uitgaan van eigen kracht, resultaatgericht in plaats van 
claimgericht, oplossingsgericht in plaats van voorzieningengericht. In de verordening 
wordt het afwegingskader waarbij de eigen kracht voorop staat geëxpliciteerd. Deze 
afwegingsmethodiek wordt bij elk resultaat systematisch gebruikt.  
 
De verordening is ingedeeld op basis van te bereiken resultaten in plaats van te 
verstrekken voorzieningen, zoals bij alle voorgaande Wmo verordeningen nog het 
geval was. Een resultaat kan soms ook op een andere wijze bereikt worden dan met 
een individuele voorziening. Deze verordening richt zich echter op dat deel van de 
maatschappelijke ondersteuning die op individuele basis aan iemand wordt verstrekt.  
 
De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige verordening zijn: 

o Het expliciteren van het afwegingskader voor het beoordelen of een 
individuele voorziening nodig is, danwel het resultaat op een andere wijze 
kan worden bereikt 

o De indeling op resultaten in plaats van op voorzieningen 
o Het toevoegen van resultaten die gericht zijn op de lichte begeleiding  
o Het expliciteren van de positie van de mantelzorger  
o Het in overeenstemming brengen van de verordening met de recente 

jurisprudentie (geen inkomensgrenzen, schrappen van een aantal 
afwijzingsgronden, sterke nadruk op eigen onderzoek en een op de 
belanghebbende gerichte motivatie van de beslissing) 

 
Verder worden in deze verordening minder zaken in detail geregeld. Er wordt meer 
ruimte voor maatwerk gecreëerd. Waar nodig volgt uitwerking in de beleidsregels.  
 
Overwegingen 
Hierin wordt de begrenzing van de verordening aangeduid. De verordening richt zich 
in het bijzonder op die zaken die door middel van een individuele voorziening worden 
geregeld. Een ondersteuningsvraag kan ook geheel of gedeeltelijk op andere wijzen 
worden opgelost.  
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Hoofdstuk 1  Algemene Begripsbepalingen. 
 
Art 1  Begripsomschrijvingen 
De meeste begrippen spreken voor zich. De volgende begrippen vragen wat meer 
aandacht. 
 
Algemeen gebruikelijk en algemeen gebruikelijke voorziening 
De begrippen algemeen gebruikelijke voorziening en algemeen gebruikelijk duiden 
een in het kader van deze verordening wezenlijk onderscheid aan. Een algemeen 
gebruikelijke voorziening is een product of dienst die voor iedereen te verkrijgen en 
door mensen zonder beperking gebruikt wordt. Een goed voorbeeld is de elektrische 
fiets. Een algemeen gebruikelijke voorziening hoeft niet voor iedereen algemeen 
gebruikelijk te zijn, dat wil zeggen te passen in ieders uitgavenpatroon.  
 
Collectieve voorzieningen  
Dit begrip wordt op dit moment gebruikt om een individuele voorziening aan te 
duiden waar meerdere mensen tegelijkertijd gebruik van kunnen maken, zoals 
bijvoorbeeld de Regiotaxi of de groepsgewijze dagbesteding. Eerder werden met de 
collectieve voorzieningen ook de welzijnsvoorzieningen bedoeld. Die vallen nu onder 
het begrip algemene voorzieningen. 
 

Hoofdstuk 2  Resultaatgerichte compensatie 
 
Art 2  De te bereiken resultaten 
1. De resultaten zijn geordend naar de vier resultaatgebieden uit de Wet, te weten: 

o een huishouden kunnen voeren,  
o zich kunnen verplaatsen in en om de woning,  
o zich lokaal kunnen verplaatsen, en  
o sociale verbanden kunnen aangaan.  

 
Dit laatste resultaat is in de wet voluit: medemensen te ontmoeten en op basis 
daarvan sociale verbanden aan te gaan. In het kader van de lichte begeleiding is 
onder “een huishouden kunnen voeren” toegevoegd: “de dagelijks noodzakelijke 
activiteiten rond het voeren van een huishouden kunnen verrichten” en bij sociale 
verbanden aan kunnen gaan “een ingevulde dag hebben”.  
 
2. Mantelzorg vol kunnen houden is als afzonderlijk resultaat toegevoegd. Dit 
resultaat laat zich niet onderbrengen onder een van de vier eerder genoemde 
resultaatgebieden in de wet, maar speelt bij het beoordelen van de vraag of en 
hoeveel individuele ondersteuning nodig is, wel een belangrijke rol. Door het 
opnemen van dit resultaat wordt de positie van mantelzorgers verankerd in de 
verordening. Mantelzorg vol kunnen houden heeft een wat bijzondere positie omdat 
er sprake is van een afgeleid recht ( zie art 15).  
Dit wel zeggen dat de mantelzorger niet zelfstandig recht heeft op een individuele 
voorziening. De ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger wordt gezien in het 
licht van degene die verzorgd wordt. Die wordt als belanghebbende gezien, ook al 
komen de uren hulp bij het huishouden vooral de mantelzorger ten goede.  
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Hoofdstuk 3  De aanvraag voor ondersteuning. 
In dit artikel wordt op hoofdlijnen het proces rond een aanvraag voor ondersteuning 
omschreven. 
 
Art 3 De aanvraag 
 
1.  Het verzoek om een aanvraag in te dienen kan op verschillende manieren 
gebeuren. Cliënten zullen worden aangemoedigd eerst het verzoek te doen en 
daarna pas een aanvraag in te dienen. Eerst wordt een gesprek gevoerd over wat de 
aard van het probleem is om daarna te bepalen wat er aangevraagd moet worden. 
 
2. Een aanvraag is pas een aanvraag als die schriftelijk is ingediend. Dat kan 
rechtstreeks, maar dat kan ook nadat er een gesprek heeft plaatsgevonden. Als van 
het gesprek een verslag wordt gemaakt kan dat verslag, mits ondertekend door de 
aanvrager, ook als aanvraag dienen. 
 
3. In de gekantelde werkwijze is het gesprek een essentieel onderdeel van de 
procedure om na te gaan waar de ondersteuningsvraag uit bestaat. Bij voorkeur 
vindt dat gesprek plaats voordat een aanvraag wordt ingediend, zodat onnodige 
aanvragen voorkomen worden. Het gesprek is gericht op vraagverheldering en het 
verschaffen van informatie van de mogelijkheden. Cliënten mogen op grond van de 
wet ook rechtstreeks een aanvraag indienen. Na de indiening van de aanvraag vindt 
zonodig alsnog een gesprek plaats als dat voor het beoordelen van de aanvraag 
noodzakelijk is (zie ook hoofdstuk 6 artikel 20, lid 1). 
In de praktijk zal niet met elke cliënt een uitgebreid gesprek gevoerd te hoeven 
worden om zicht te krijgen op de ondersteuningsvraag en de benodigde oplossingen, 
bijvoorbeeld als een cliënt al bekend is. Een cliënt kan zelf echter ook om een 
gesprek vragen.  
 
 

Hoofdstuk 4  Beoordeling van de te bereiken resultaten 
 
In dit hoofdstuk wordt het algemene afwegingskader besproken. 
 
Art 4  Het maken van een afweging 
1. Bij de beoordeling van de ondersteuningsvraag wordt naar de persoonlijke 
omstandigheden van de aanvrager gekeken. Dat gaat verder dan het in kaart 
brengen van de beperkingen. Een van de aspecten waarnaar gekeken wordt is de 
financiële situatie van de cliënt. Op basis van artikel 4 lid 2 van de Wmo mag het 
college rekening houden “met de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt 
van kosten zelf in maatregelen te voorzien”.  
 
Op basis van jurisprudentie van de Centrale raad van beroep is duidelijk daarbij geen 
vaste inkomensgrenzen mogen worden gehanteerd. Dat verhoudt zich niet met 
maatwerk. Er moet naar de situatie van de betrokkenen worden gekeken. 
 



Toelichting Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 6 

2. In het afwegingskader wordt duidelijk dat voordat overgegaan wordt tot het 
toekennen van een individuele voorziening afgewogen moet worden of het resultaat 
niet op een andere wijze kan worden bereikt. Systematisch wordt nagegaan 

a. wat iemand zelf kan (eigen kracht) 
b. wat huisgenoten voor elkaar kunnen of horen te doen (protocol gebruikelijke 

zorg) 
c. wat men met behulp van zijn sociaal netwerk kan (buren, vrienden, familie) 
d. wat met algemene voorzieningen, zoals welzijnsvoorzieningen, kan worden 

opgelost 
e. wat met (wettelijke) voorliggende voorzieningen, zoals bv de 

ziektekostenverzekering kan worden geregeld, en 
f. watkan worden geregeld met algemeen gebruikelijke voorzieningen, die ook 

voor de persoon in kwestie algemeen gebruikelijk zijn. 
 
Sub f is belangrijk in het kader van de afweging van de financiële mogelijkheden van 
een belanghebbende. Als een oplossing ook gevonden kan worden met gebruik 
maken van algemeen gebruikelijke voorzieningen zoals een elektrische fiets, wordt 
wel getoetst of de aanschaf daarvan tot de financiële mogelijkheden van de 
belanghebbende behoort. 
 
3. Het algemene afwegingskader wordt in de beleidsregels voor de verschillende 
resultaten verder uitgewerkt. Deze beleidsregels worden door het college vastgesteld 
en zijn daarmee eenvoudiger aan te passen dan de verordening. 
 
4. Bij de beoordeling van een aanvraag is uitsluitend relevant of iemand woonachtig 
is in Haarlemmermeer en niet of de belanghebbende daar is ingeschreven.  
 
5. Een oplossing van ondersteuningsvraag kan uit meer bestaan dan een individuele 
voorziening, of zelfs geen individuele voorziening bevatten. Het arrangement is het 
geheel van oplossingen voor de ondersteuningsvraag. De status van de oplossingen 
verschilt. Voor de individuele voorziening wordt een beschikking afgegeven, voor 
oplossingen in de sfeer van algemene voorzieningen niet. Oplossingen in de sfeer 
van algemene voorzieningen of voorliggende voorzieningen hebben of de status van 
een advies of ze vormen de onderbouwing van het niet toekennen van een 
individuele voorziening.  
 
Voorbeeld van een advies: een zwaarbelaste mantelzorger wordt geadviseerd om 
via het steunpunt mantelzorg eens per week een maatje te regelen, zodat de zorg 
even overgedragen kan worden. Voorbeeld van een motivering: er worden geen uren 
hulp bij het huishouden voor de was toegekend, omdat er een was- en strijkservice 
is. 
 
Art 5  Normaal gebruik kunnen maken van de woning 
Onder normaal gebruik van de woning wordt verstaan, dat men kan eten, slapen, 
zich kan wassen en naar het toilet kan gaan, kinderen kunnen spelen. De daarvoor 
bestemde ruimtes moeten dus bereikbaar, toegankelijk zijn en aangepast aan 
iemands beperkingen (bv een laag aanrecht waar de rolstoel onder past). 
  
1. Het aanpassen van de woning richt zich alleen op die vertrekken van een huis, die 
essentieel zijn voor het normaal gebruik van de woning. Zeer grote huizen worden 
niet in zijn geheel aangepast.  
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2. De te verstrekken individuele voorzieningen richten zich dus op het bereikbaar, 
toegankelijk en bruikbaar maken van de woning. Het kan gaan om kleine 
woningaanpassingen, zoals een drempelhulp en een automatische deuropener, tot 
grote woningaanpassingen door het aanbouwen van ruimtes, het aanpassen van de 
badkamer en de keuken etc.  
 
3-4. In deze leden wordt het primaat van verhuizen beschreven. Als een 
woningaanpassing duurder is dan het bedrag dat als verhuiskostenvergoeding 
uitgekeerd wordt, wordt eerst gekeken over er niet binnen een jaar tijd verhuisd kan 
worden. De hoogte van de verhuiskostenvergoeding wordt jaarlijks in het Besluit 
bekend gemaakt.  
 
5. De bepalingen zijn gericht op het omschrijven van de eigen verantwoordelijkheid 
van de belanghebbende bij woningaanpassingen Een woning wordt niet aangepast 
als de belanghebbende uit eigen keuze van een geschikte naar een niet geschikte 
woning is verhuisd, zonder dringende redenen. Of als iemand gekozen heeft voor 
een ongeschikte woning, terwijl een geschikte woning beschikbaar was.  
 
Als iemand materialen in de woning gebruikt, waar men niet tegen kan (bijvoorbeeld 
vloerbedekking bij een astmatische aandoening), dan kan de woning niet op kosten 
van de gemeente gesaneerd worden.  
 
6. Aan de verhuiskostenvergoeding zijn voorwaarden verbonden. Een 
verhuiskostenvergoeding wordt niet verstrekt als men voor het eerst zelfstandig gaat 
wonen. Iedereen zal immers een keer kosten moeten maken voor een eigen 
woonruimte, ongeacht of men een beperking heeft of niet. Bij de keuze verhuizen of 
aanpassen wordt ook naar de kosten gekeken.  
 
Als de kosten van de woningaanpassing lager zijn dan de verhuiskostenvergoeding, 
dan wordt ook geen vergoeding verstrekt. Als men verhuist naar een ongeschikte 
woning, of een woning die niet het hele jaar bewoond kan worden, bv. een 
vakantiehuisje, dan wordt ook geen vergoeding verstrekt. Ook dit heeft weer 
betrekking op de eigen verantwoordelijkheid. 
 
7. Als door een woningaanpassing, bijvoorbeeld door een aanbouw, de waarde van 
de woning is gestegen en de woning wordt binnen een termijn van 10 jaar verkocht, 
dan is men verplicht om de verkoop te melden aan het college.  
 
8. Het college kan besluiten tot terugbetaling van een deel van de voor de 
aanpassing gemaakte kosten. Daarbij wordt rekening gehouden met afschrijving en 
de al betaalde eigen bijdragen.  
 
9. De regels rond terugbetaling van de aanpassingkosten bij waardestijging worden 
geregeld in het Besluit. 
 
10. Niet alle verblijfplaatsen komen voor aanpassing in aanmerking. Het moet gaan 
om zelfstandige woonruimten waarin men het gehele jaar kan verblijven. Kamers zijn 
geen zelfstandige wooneenheden en zijn dus uitgesloten. In flatgebouwen of 
wooncomplexen kunnen ten behoeve van een enkele bewoner bepaalde 
voorzieningen worden getroffen. Als het echter gaat om wooncomplexen voor 
ouderen of mensen met een beperking ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij 
ontwikkelaar of verhuurder. 
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11. In het algemeen wordt een woning alleen aangepast als de belanghebbende 
daar ook daadwerkelijk woont, maar als het gaat om kinderen of partners die in een 
instelling verblijven, kan een woning ook aangepast worden om er voor te zorgen dat 
het kind of de partner op bezoek kan komen of kan blijven logeren. Alleen de voor 
het bezoek noodzakelijke ruimtes worden aangepast. 
 
Art 6  Beschikken over een schoongehouden woning 
 
1. Het resultaat richt zich op het schoonhouden van het huis, zoals bijvoorbeeld het 
stofzuigen, stof afnemen, sanitair en keuken schoonmaken, bedden verschonen e.d.  
 
2. Bij de bepaling van het aantal toe te kennen uren hulp bij het huishouden wordt 
gebruikt gemaakt van de Richtlijnen hulp bij het huishouden van de Maatschappelijke 
Ondernemers groep. Het protocol gebruikelijke zorg is in deze richtlijnen verwerkt. In 
de beleidsregels is e.e.a. verder uitgewerkt. 
3. Bij de bepaling van welke werkzaamheden voor compensatie in aanmerking 
komen, wordt eerst gekeken naar wat er in het kader van gebruikelijke zorg door 
huisgenoten kan worden gedaan. Huisgenoten vanaf 18 jaar worden geacht 
huishoudelijk werk te verrichten. Ook jongere kinderen horen een steentje bij te 
dragen. Bij de inzet van huisgenoten wordt rekening gehouden met de 
mantelzorgtaken. Dreigende overbelasting moet worden voorkomen.  
 
4. Bij de beoordeling van de vraag of er hulp bij het huishouden door de gemeente 
moet worden verstrekt, wordt meer dan bij een niet gekantelde werkwijze rekening 
gehouden met het feit of iemand eerder een werkster had, danwel dat een werkster 
binnen iemands levensstijl past. Een individuele voorziening blijft mogelijk, ook voor 
belanghebbenden die een werkster kunnen betalen. Het toekennen van hulp bij het 
huishouden als zorg in natura kan bv toch de beste oplossing zijn, bijvoorbeeld 
omdat een belanghebbende niet meer of moeilijk het opdrachtgeverschap kan 
vervullen. 
 
Art 7  Noodzakelijke boodschappen voor de primaire levensbehoefte in huis 
kunnen krijgen en voor maaltijden kunnen zorgen. 
 
1. Dit resultaat richt zich op het zorgen voor de boodschappen, en dan alleen die 
boodschappen voor het dagelijks levensonderhoud. Dus niet het kopen van kleding, 
apparatuur of andere benodigdheden in huis. Daarnaast richt het zich op de 
maaltijdenverzorging; de broodmaaltijd klaarzetten, de warme maaltijd koken, het 
afruimen en afwassen.  
 
2-4. Voor het verrichten van deze taken kunnen uren hulp bij het huishouden worden 
toegekend. Dat zal slechts in uitzonderingsgevallen plaats vinden, omdat deze 
werkzaamheden dikwijls door de huisgenoten verricht kunnen worden in het kader 
van gebruikelijke zorg. Verder kan dikwijls gebruik gemaakt worden van algemene 
voorzieningen zoals een vrijwillige boodschappenservice, een bestel- en 
bezorgservice van de supermarkt, tafeltje dekje e.d. 
 
Art 8: Beschikken over een schone was. 
 
1. Dit resultaat richt zich op het doen van de was, het vouwen en waar nodig strijken, 
en opbergen van het wasgoed. Kleine reparaties zoals het aanzetten van knopen 
valt er ook onder. 
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2-4. Voor deze taken kunnen ook uren hulp bij het huishouden worden toegekend. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de situatie. Bij incontinentieklachten moet er 
bijvoorbeeld meer gewassen worden en zal dus meer tijd voor de was worden 
toegekend. Als het resultaat op een andere manier bereikt kan worden, bijvoorbeeld 
door een huisgenoot die wast of een familielid die de was meeneemt, dan wordt daar 
eerst naar gekeken. Algemene voorzieningen zoals een was- en strijkservice zijn er 
nog niet of nauwelijks, maar zodra een dergelijke mogelijkheid er is, wordt daar ook 
eerst naar gekeken. 
 
Art 9 Het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren 
 
1. Het te bereiken resultaat is dat er voor de kinderen in het gezin gezorgd wordt. Dat 
betekent helpen bij het opstaan, zorgen voor de maaltijden, naar- en van school 
halen, naar bed brengen e.d. Opvoedondersteuning en thuisbegeleiding vallen niet 
onder dit artikel. In dit artikel gaat het om het regelen van de zorg voor kinderen als 
de ouder(s) plotseling uitvallen. Niet om ondersteuning aan ouders die niet over alle 
benodigde opvoedingsvaardigheden beschikken. Die vorm van begeleiding hoort 
onder artikel 10. 
2. Het zal nooit gaan om volledige overname van de zorg voor kinderen. Er wordt 
daarom maximaal 40 uur per week zorg toegekend. In afwijking van de andere 
resultaten gaat het hier per definitie ook om zorg die voor een korte periode 
(maximaal 3 maanden) wordt gegeven om ouders in staat te stellen een definitieve 
oplossing te zoeken. 
 
3. Net als bij andere resultaten wordt eerst gekeken wat er via andere oplossingen 
bereikt kan worden, bijvoorbeeld door inschakeling van het sociaal netwerk, de 
familie en het gebruik maken van algemene voorzieningen zoals kinderopvang en 
opvang op school. 
 
Art 10: Het kunnen uitvoeren van de dagelijks noodzakelijke activiteiten 
 
1. Dit resultaat richt zich op alle activiteiten die nodig zijn om een huishouden 
draaiende te houden: de regie op het huishouden (wanneer moet wat gebeuren?), 
het opvoeden van de kinderen, het voeren van de administratie en het bijhouden van 
de post. Dit resultaat is toegevoegd met het oog op de lichte begeleiding die wordt 
verstrekt. Mensen met beginnende dementie, een lichte verstandelijke beperking, 
psychische klachten of psychosociale problemen, die geen recht hebben op een 
ondersteuning op grond van de AWBZ behoren tot de doelgroep. Ook de bepaalde 
ondersteuning van ontregelde huishoudens valt hieronder. 
 
2. Om het resultaat te bereiken kunnen begeleidingsuren worden toegekend, in te 
zetten voor bijvoorbeeld het oefenen en trainen van (opvoeding)vaardigheden, of 
voor het samen uitvoeren van de werkzaamheden zoals de administratie en de post. 
De ondersteuning kan ook in de vorm van de zwaardere vorm van hulp bij het 
huishouden worden gegeven (HH3). De ondersteuning kan kortdurend zijn, maar ook 
een min of meer structureel karakter hebben.  
 
3-4. Eerst wordt nagegaan of het resultaat ook op een andere wijze bereikt kan 
worden. Ook hier wordt eerst nagegaan wat in eigen kring kan worden opgelost en 
vervolgens wat er met algemene voorzieningen zoals het maatschappelijk werk en 
vrijwillige dienstverlening op het terrein van maatschappelijke ondersteuning kan 
worden geregeld. Zijn die mogelijkheden voorhanden en geschikt voor de situatie 
van de cliënt, dan wordt geen individuele voorziening toegekend. 
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Art 11 Zich verplaatsen in en om de woning 
 
1. Bij dit resultaat gaat het erom dat iemand zich in huis kan verplaatsen en de 
verschillende vertrekken kan bereiken om daar te doen wat nodig is, dwz normaal 
gebruik van de woning te maken. Daarmee worden ook de tuin en het balkon 
bedoeld. Ook het bereikbaar maken van gemeenschappelijke ruimtes van 
woongebouwen en flats vallen binnen dit resultaat. 
 
2. Als andere hulpmiddelen zoals een stok of een rollator niet toereikend zijn om zich 
goed en veilig door de woning te verplaatsen, wordt een rolstoel toegekend. Andere 
hulpmiddelen die ook gericht zijn op het verplaatsen in de woning, zoals een tillift of 
een traplift worden gezien als woningaanpassingen, omdat ze aan de muur of het 
plafond worden bevestigd. Ze vallen onder het resultaat “normaal gebruik kunnen 
maken van de woning”.  
 
3-4; Als van andere mogelijkheden, zoals het lenen van een rolstoel uit een 
rolstoelpool gebruik kan worden gemaakt, dan wordt geen individuele voorziening 
toegekend. 
 
Art 12 Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel 
 
1. Het in dit artikel beoogde resultaat is dat mensen de deur uit kunnen voor de 
dagelijkse activiteiten op de kortere en de wat langere afstand binnen de eigen regio, 
zoals boodschappen kunnen doen, de kinderen naar school brengen, de huisarts 
bezoeken etc. Woon-werkverkeer valt daarbuiten. Over het algemeen wordt voor de 
compensatieplicht een afstand van 5 openbaar vervoerzones aangehouden. De 
straal van 5 OV zones bepaalt dus de regio. Vervoer over een grotere afstand wordt 
geregeld via Valys. De regels zijn uitgewerkt in de beleidsregels.  
 
2. Ten behoeve van vervoer kunnen verschillende individuele voorzieningen 
verstrekt worden zoals een scootmobiel, een driewielfiets, een handbike etc al naar 
gelang het meest passend is in de situatie van de belanghebbende. Ook collectief 
vraagafhankelijk vervoer zoals de Meertaxi behoort tot de mogelijkheden. 
 
3. Het vervoersvraagstuk kan soms ook met algemene voorzieningen opgelost 
worden, zoals een ANBO-bus of een scootmobielpool. In dit lid wordt bij de 
alternatieven voor een individuele voorziening ook het collectief vervoer benoemd. 
Dit is zoals blijkt uit de definitie ook een individuele voorziening. Om met korting van 
het collectief vervoer gebruik te mogen maken moet een individuele aanvraag 
worden ingediend.  
 
4. De compensatieplicht wordt begrensd op het vervoer in de directe omgeving, dwz 
het gebied binnen de straal van 5 OV zones. Daarop kan een uitzondering worden 
gemaakt als vereenzaming dreigt omdat familie of vrienden net buiten dit gebied 
wonen en niet zelf kunnen reizen. 
 
5. De compensatieplicht wordt begrensd op 2000 km. Dat is de afstand die maximaal 
met korting, dat wil zeggen tegen het reguliere OV tarief, met het collectief vervoer 
gereisd mag worden in de eigen regio. Als de vervoersbehoefte lager is, kan ook een 
lager aantal kilometers toegekend worden. 
 
6. Als andere oplossingen geen soulaas bieden kan de eigen auto aangepast 
worden of kan een aangepaste auto verstrekt worden. Het gaat in het algemeen om 
uitzonderingsgevallen waarbij de persoon in kwestie geen gebruik van het collectief 
vervoer kan maken.  
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7 sub a. Een individuele voorziening wordt niet toegekend als er andere 
mogelijkheden zijn, waaronder het collectief vervoer.  
 
Art 13  De mogelijkheid hebben om contacten te hebben met medemensen een 
deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. 
 
1. Bij dit resultaat draait het om het kunnen meedoen aan diverse maatschappelijke 
activiteiten, zoals sportieve of culturele activiteiten, cursussen, theater, concert of 
filmbezoek, vereniging leven, politieke activiteiten, kerkbezoek etc. Deze activiteiten 
stellen mensen in staat anderen te ontmoeten en sociale relaties aan te gaan. Het 
gaat om het kunnen bereiken van de activiteiten en het zelf mee kunnen doen aan 
bepaalde activiteiten. Voor het bereiken van de activiteiten is vervoer nodig. In die 
zin overlapt dit resultaat met het vorige.  
 
Het zich lokaal kunnen verplaatsen, maakt het mogelijk om deel te nemen aan 
maatschappelijke activiteiten. Het zelf meedoen aan activiteiten vergt meer. Om te 
kunnen sporten is bijvoorbeeld een sportrolstoel nodig. Veel andere hulpmiddelen en 
diensten om mee te kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals een loep 
of doventolk worden op dit moment op grond van andere regelingen betaald 
(ziektekostenverzekering, AWBZ) en vallen door deze voorliggende voorzieningen 
niet onder de compensatieplicht van de Wmo. 
 
2. Voor wat betreft het vervoer wordt in eerste instantie verwezen naar de 
mogelijkheden die art 12 biedt (zich lokaal kunnen verplaatsen per vervoermiddel). 
 
3. Voor het meedoen aan sportieve activiteiten, waaraan zonder hulpmiddel niet 
meegedaan kan worden, kan een individuele voorziening in de vorm van een 
financiële tegemoetkoming beschikbaar worden gesteld, te besteden aan een 
sportrolstoel of een ander aangepast hulpmiddel. De wensen en behoeften op 
bijvoorbeeld sportief terrein zijn zo divers, dat er geen standaard aanbod in het 
natura assortiment te realiseren is.  
 
4. Ook voor het meedoen aan andere dan sportieve activiteiten kan een financiële 
tegemoetkoming toegekend worden om een noodzakelijk hulpmiddel aan te 
schaffen.  
 
5. Voor wat betreft het vervoer wordt eerst beoordeeld of met de mogelijkheden die 
in artikel 12 aan de orde zijn geweest, zowel algemene voorzieningen (ANBO-bus 
o.i.d.) als individuele voorzieningen zoals collectief vervoer, scootmobiels of 
aangepaste fietsen e.d. het resultaat kan worden bereikt.  
 
6. Het is mogelijk dat in bepaalde gespecialiseerde sportcentra toch een aantal 
hulpmiddelen beschikbaar zijn voor sporters met een beperking De bruikbaarheid 
daarvan wordt als eerste beoordeeld. 
 
7. Er wordt geen individuele voorziening toegekend als het resultaat ook op een 
andere wijze kan worden bereikt. 
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Art 14 Een ingevulde dag hebben 
1. In het kader van de lichte begeleiding die de gemeente als individuele voorziening 
toekent is dit resultaat opgenomen. Het beoogde resultaat is dat mensen door een 
daginvulling ritme in hun leven houden. Daarmee wordt achteruitgang van functies of 
van de persoonlijke situatie voorkomen. Soms is door de begeleiding verbetering van 
de situatie mogelijk. In veel gevallen zal stabilisatie van iemands situatie het hoogst 
haalbare zijn, bijvoorbeeld bij mensen met dementie of mensen met een chronisch 
psychisch probleem. 
 
2. Er kan een individuele voorziening worden toegekend in de vorm van 
groepsbegeleiding voor maximaal 6 dagdelen.  
 
3. Er zijn divers andere algemene vormen van dagbesteding zoals vrijwilligerswerk of 
inlopen bij welzijnsvoorzieningen. De bruikbaarheid daarvan wordt als eerste 
beoordeeld. 
 
4. Als er algemene voorzieningen zijn die de persoon mogelijkheden geven tot een 
zinvolle invulling, wordt geen individuele voorziening voor groepsbegeleiding 
toegekend. 
 
Art 15 Mantelzorg vol kunnen houden. 
 
1. Dit resultaat richt zich niet rechtstreeks op de belanghebbende zelf, dat wil zeggen 
de persoon die verzorging nodig heeft en ondersteuning ontvangt bv via de Wmo, 
maar op de persoon die een groot deel van die verzorging op zich neemt. Het is 
zowel in het belang van de verzorgde als van de mantelzorger zelf dat de 
verzorgingstaken volgehouden kunnen worden. Veel mantelzorgers zijn 24 uur per 
dag paraat. Het hele leven staat in het teken van de verzorgde en dat is uitputtend. 
Om overbelasting te voorkomen zijn er ondersteuningsmogelijkheden, zoals 
lotgenotencontacten, cursussen, respijtzorg en extra hulp in het huishouden. 
 
2. Ter voorkoming van overbelasting kan een individuele voorziening worden 
toegekend, zoals een aantal uren hulp bij het huishouden die anders in het kader van 
gebruikelijke zorg niet zouden worden toegekend. De uren worden toegekend aan de 
verzorgde en niet mantelzorger zelf. De mantelzorger heeft een afgeleid recht op 
ondersteuning. Voorstelbaar is dat een mantelzorger zoveel beperkingen ondervindt 
dat er een zelfstandig recht ontstaat. Dat recht ontstaat dus op grond van de 
beperkingen en niet in eerste plaats op grond van het mantelzorgschap.  
 
3-4. Eerst wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn in het eigen netwerk en via 
algemene voorzieningen. Vrijwilligersorganisaties bieden bijvoorbeeld vrijwillige 
respijtzorg, oppas- en bezoekdiensten aan, waardoor de mantelzorger even tijd voor 
zichzelf heeft. Als daarmee het gewenste resultaat kan worden bereikt dan wordt 
geen individuele voorziening toegekend. 
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Hoofdstuk 5  Verstrekkingen in natura  
als persoonsgebonden budget, als financiële tegemoetkoming, eigen bijdragen en 

eigen aandeel. 
 
Art 16  Mogelijke verstrekkingswijzen 
 
In dit artikel komt de keuzevrijheid tussen zorg in natura en het persoonsgebonden 
budget aan de orde. Voor enkele individuele voorzieningen zoals bv een sportrolstoel 
of het gebruik van de eigen auto wordt alleen een financiële tegemoetkoming 
beschikbaar gesteld. Een geldbedrag als tegemoetkoming in de kosten van de 
voorziening. Soms als een forfaitair bedrag, dwz los van de feitelijke kosten van aan 
te schaffen voorziening en soms een bedrag gebaseerd op de werkelijke kosten tot 
een bepaald maximum. De bedragen worden geregeld in het Besluit. 
 
Art 17 Verstrekking in natura 
 
1. Regels en voorwaarden die gelden voor een verstrekking in natura op alle in de 
verordening genoemde resultaten worden in de beleidsregels verder uitgewerkt. De 
beleidsregels geven concrete handvatten bij de beoordeling van de aanvragen, zoals 
beslisbomen of protocollen. Bij een gekantelde werkwijze gaat het altijd om 
maatwerk. De beleidsregels worden door het college vastgesteld.  
 
2. In de beschikking wordt aangegeven welke individuele voorziening wordt 
toegekend en welk resultaat daarmee bereikt moet worden. In een gekantelde 
werkwijze gaat het altijd om maatwerk. De individuele voorziening moet dus goed 
gemotiveerd worden. Dat wil zeggen dat uit de motivering moet blijken dat er 
onderzoek is gedaan naar de passendheid van de oplossing in de individuele 
situatie.  
 
3. De beschikking vermeldt of er sprake is van een eigen bijdrage. 
 
Art 18 Persoonsgebonden budget 
 
1. Er kunnen bezwaren zijn om iemand een persoonsgebonden budget toe te 
kennen, bijvoorbeeld omdat iemand verstandelijk beperkt is, schulden heeft o.id. De 
bezwaren worden vastgelegd in de beleidsregels. Deze regels zijn bedoeld om 
misbruik of verkeerd gebruik te voorkomen.  
 
2.-3 zie toelichting bij artikel 17. 
 
Art 19 verstrekking als financiële tegemoetkoming 
 
1. In het Besluit wordt aangegeven voor welke voorzieningen alleen een financiële 
tegemoetkoming bestaat (zie toelichting bij artikel 16) 
2. Zie toelichting bij artikel 17. 
3. Bij een financiële tegemoetkoming wordt gesproken over een eigen aandeel in 
plaats van een eigen bijdrage. Defacto gaat het om hetzelfde. De eigen bijdrage of 
het eigen aandeel is dat deel van de kosten dat voor eigen rekening blijft.  
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Art 20  Eigen bijdrage, eigen aandeel, besluit 
1.Voor individuele of collectieve voorzieningen gericht op de meeste in de 
verordening genoemde resultaten wordt een eigen bijdrage danwel eigen aandeel 
gevraagd. Er zijn een aantal uitzonderingen. Voor rolstoelen is op grond van de wet 
een eigen bijdrage verboden. Voor individuele voorzieningen die in het kader van de 
lichte begeleiding worden toegekend (“het kunnen uitvoeren van de dagelijks 
noodzakelijke activiteiten” en “een ingevulde dag hebben”) worden geen eigen 
bijdragen gevraagd, om te voorkomen dat zorgmijders, waar het hier dikwijls om 
gaat, om die reden geen hulp aanvaarden.  
 
Voor “mantelzorg vol kunnen houden” is indirect sprake van een eigen bijdrage. 
Vooralsnog zal het bij de ontlasting van mantelzorg vooral gaan om extra uren hulp 
bij het huishouden. Die uren worden als individuele voorziening toegekend aan 
diegene die mantelzorg ontvangt, en daar is de eigen bijdrage al op van toepassing.  
 
2. Voor het bepalen van de eigen bijdrage wordt de maximale ruimte die de 
Rijksoverheid biedt benut. Jaarlijks publiceert de Rijksoverheid in het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning de maximale eigen bijdragen die er voor de 
verschillen inkomenscategorieën gelden voor de Wmo en de AWBZ samen. Door het 
landelijk besluit maatschappelijk ontwikkeling te volgen wordt deze nieuwe regel ook 
in de gemeente Haarlemmermeer van kracht. 
 
3. In het Besluit worden alle zaken uit de verordening met een financieel aspect 
geregeld, zoals eigen bijdragen, eigen aandeel, verhuiskostenvergoedingen, 
financiële tegemoetkomingen en terugbetalingsregelingen. 
 
Art 21 Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Het college is bevoegd om in het Besluit alle financiële regels en bedragen vast te 
leggen die in het kader van deze Verordening verder nog relevant zijn. 
 

Hoofdstuk 6 Bepalingen 
rond onderzoek, advies en besluitvorming, intrekking en terugvordering. 
 
Art 22 Begrenzing recht op individuele voorzieningen 
 
1. In dit artikel worden de voorwaarden die in zijn algemeenheid aan het verstrekken 
van een individuele voorziening worden gesteld beschreven. Onder individuele 
voorziening wordt ook een collectieve voorziening begrepen. 
a. de voorziening moet in het algemeen langdurig nodig zijn om het resultaat te 
bereiken. Er is in elk geval sprake van langdurig nodig bij een onomkeerbare ziekte. 
Op tijdelijke basis kunnen hulpmiddelen bijvoorbeeld geleend worden bij de 
thuiszorg. Een huis wordt niet aangepast als dat niet voor langdurig gebruik is.  
Er komen echter steeds meer uitzonderingen op het criterium van langdurig 
noodzakelijk. Een individuele voorziening voor het thuis kunnen zorgen voor 
kinderen is per definitie maximaal 3 maanden en alleen bedoeld om definitieve 
oplossingen te treffen buiten de Wmo om. Ook begeleiding zal lang niet altijd 
structureel nodig zijn.  
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b. bij de keuze uit verschillende gelijkwaardige compensatiemogelijkheden om een 
resultaat te bereiken wordt gekozen voor de goedkoopste oplossing.. 
c. ook anderen dan de belanghebbende zelf kan profiteren van een individuele 
voorziening, zoals een woningaanbouw of een eigen rolstoelbusje. Het profijt moet 
op de belanghebbende gericht zijn.  
d-e. in deze onderdelen worden beschreven dat als het resultaat op een andere 
wijze bereikt kan worden er geen individuele voorziening wordt toegekend. Deze 
voorwaarden zijn in de artikelen over de verschillende resultaten ook allemaal aan de 
orde geweest. 
 
2. In dit lid worden de condities beschreven waaronder geen individuele voorziening 
wordt toegekend.  
a. als de belanghebbende niet in Haarlemmermeer woonachtig is, dat wil zeggen de 
meeste nachten van het jaar in Haarlemmermeer verblijft. Het feitelijk verblijf is 
doorslaggevend en niet het ingeschreven staan in het bevolkingsregister. 
b. Als dezelfde voorziening al eerder is verstrekt en nog goed te gebruiken is 
(technische levensduur niet verstreken). Indien de voorziening verloren is gegaan 
buiten iemands schuld om, wordt wel vervangen. 
c. Als iemand feitelijk geen meerkosten heeft. Bijvoorbeeld als er hulp bij het 
huishouden wordt aangevraagd en iemand heeft al een werkster. 
d-f.  onder d tot en met f worden de aspecten uit het beoordelingskader benoemd: 
beroep kunnen doen op huisgenoten of sociaal netwerk, gebruik kunnen maken van 
algemene voorzieningen of (wettelijke) voorliggende voorzieningen en algemeen 
gebruikelijke voorzieningen die voor de persoon in kwestie ook algemeen gebruikelijk 
zijn. Als op die wijze tot een oplossing kan worden gekomen, dat wordt geen 
individuele voorziening toegekend. 

 
Art 23  Advisering 
1. In dit artikel worden de bevoegdheden van het college geregeld om goed 
onderzoek te doen naar de situatie van de belanghebbende voordat een beslissing 
wordt genomen op een aanvraag. 
a. het college kan de belanghebbende en soms diens huisgenoten oproepen voor 

een gesprek 
b. voor het onderzoek kunnen deskundigen inschakelen voor het onderzoek. 
 
2. Medische adviezen worden ingewonnen bij een organisatie die het college daar 
voor aangewezen heeft.  
 
3. Aanvragers zijn verplicht om de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van 
de aanvraag te verschaffen.  
 
4. Bij het beschrijven van de beperkingen wordt gebruik gemaakt van het 
internationale begrippenkader van de World Health Organisations, het International 
Classification of Functions, Disabilities en Impairments. 
 
Art 24 Wijziging situatie 
Hierin wordt bepaald dat men een meldingsplicht heeft om veranderingen in de  
individuele situatie die van invloed zijn op de toegekende individuele voorzieningen 
door te geven. 
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Art 25 Intrekking 
1. Een beschikking voor een individuele voorziening kan worden ingetrokken, als niet 
meer aan voorwaarden van de verordening wordt voldaan of omdat de beslissing 
gebaseerd is op onjuiste gegevens. 
 
2. Een persoonsgebonden budget of een financiële tegemoetkoming moet in principe 
binnen een termijn van 3 maanden na uitbetaling worden besteed, zoniet dan kan 
het besluit worden ingetrokken en moet er terugbetaald worden.  
 
3. Voor een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden gelden andere 
regels. Intrekking van het besluit gebeurt pas als het persoonsgebonden budget niet 
binnen het kalenderjaar besteed wordt. 
 
Art 26 Terugvordering. 
1-2 In samenhang met artikel 25 kan een niet of niet geheel besteed 
persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming worden teruggevorderd. 
 
3-4: Voorzieningen die niet gebruikt worden, of ze nu in eigendom of in bruikleen zijn 
verstrekt, kunnen ook teruggehaald of teruggevorderd worden. 
 

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen 
 
Art 27  Hardheidsclausule 
Geen enkele verordening kan op alle denkbare situaties inspelen. Het college heeft 
dus de bevoegdheid om af te wijken van de regels, als er sprake is van onbillijkheid.   
 
Art 28 Indexering 
1. Jaarlijks kunnen de bedragen die in het Besluit genoemd worden geïndexeerd 
worden. Indexering is geen automatisme. 
 
2. De eigen bijdragen en eigen aandelen worden wel jaarlijks aangepast. Daarbij 
wordt het landelijk Besluit maatschappelijke ontwikkeling gevolgd.  
 
3. De eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden is niet alleen afhankelijk van het 
inkomen van de belanghebbende, maar ook van de zgn. rekenprijs voor hulp bij het 
huishouden. De eigen bijdrage per uur bedraagt maximaal de rekenprijs. In bepaalde 
situaties kan de eigen bijdrage gelijk zijn aan de rekenprijs. De rekenprijs wordt ook 
in het Besluit vastgelegd. 
 
Art 29 Overgangsbepaling 
De aanvragen die binnenkomen voor de datum van inwerkingtreding van de nieuwe 
verordening, worden nog op basis van de oude verordening afgehandeld. De 
feitelijke behandeling van de aanvraag kan na het tijdstip van de vaststelling van de 
verordening liggen. 
 
Art 30 Inwerkingtreding en citeertitel 
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Inleiding 
Op 30 oktober heeft de Wmo-raad de gekantelde Wmo-verordening ontvangen en de 
bijbehorende Toelichting hierop. De Wmo-raad heeft hiermee voldoende tijd om, na 
achterban raadpleging, een advies te schrijven dat breed gedragen wordt. 
Over de twee voorgaande Wmo-verordeningen heeft de Wmo-raad een negatief advies 
uitgebracht, omdat deze te weinig de geest van de Wmo weergaven. Voorliggende 
verordening doet dit gelukkig wel. 
 
Algemeen 
De Wmo-raad is blij met het feit dat het voorliggende stuk blijkt geeft van gekanteld denken. 
Dat behalve lichamelijke en ergonomische beperkingen, ook verstandelijke, sociale en 
financiële beperkingen een indicatie kunnen zijn voor een voorziening, vinden we een 
positieve ontwikkeling. Er is echter een aantal artikelen dat in de praktijk een ongewenste 
uitwerking kan hebben, Een aantal voorbeelden is niet op de lokale situatie van toepassing, 
waardoor een onrealistisch beeld ontstaat. We vinden de plaats die Het Gesprek inneemt in 
de verordening erg summier. Dat is een wezenlijk onderdeel van het gekantelde proces. Ook 
de rol van de mantelzorg is, naar ons idee, te beperkt. 
 
Inhoudelijk 
Aanleiding (in Toelichting): Het begrip “Eigen Kracht” is heel belangrijk in de gekantelde 
verordening. De Wmo-raad vertrouwt erop dat hiermee zorgvuldig wordt omgegaan en ziet 
graag in de Beleidsregels nadere invulling van dit begrip. 
Hoofdstuk 3 De Aanvraag: In dit hoofdstuk is erg afgeweken van de modelverordening. In 
de toelichting wordt wel ingegaan op de mogelijkheid tot een gesprek en de scheiding tussen 
aanmelding en aanvraag, maar in de Verordening zelf niet. In de modelverordening staat 
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beschreven waaraan het gesprek moet voldoen en de rol van de mantelzorger hierin. Vooral 
aan dit laatste hecht de Wmo-raad grote waarde. 
De Wmo-raad vraagt zich af of het gesprek per definitie gevoerd moet worden met een 
medewerker van de gemeente. In voorkomende gevallen heeft de belanghebbende al een 
vraagverhelderingsgesprek gevoerd met een medewerker van een andere organisatie. De 
Wmo-raad geeft er de voorkeur aan als de informatie uit het vraagverhelderingsgesprek 
wordt gebruikt. De belanghebbende hoeft dan niet verschillende keren hetzelfde verhaal te 
vertellen. De gemeente kan aan betreffende organisaties informatie geven over de eisen die 
aan het vraagverhelderingsgesprek worden gesteld. De Wmo-raad is bereid hierover mee te 
denken. In geval van cliënten met GGZ of VG problematiek en ouderen met regieverlies zou 
aanwezigheid van een (onafhankelijke) begeleider of vertrouwenspersoon bij het gesprek 
kunnen worden gestimuleerd. 
Hoofdstuk 4:  
De genoemde voorbeelden zijn niet altijd op de lokale situatie toegepast. Er is geen was- en 
strijkservice in Haarlemmermeer en er zijn geen rolstoel- of scootmobielpools. Het is dan ook 
niet realistisch om hiernaar te verwijzen. 
Art 4 punt 4: Alleen mensen die reeds woonachtig zijn in Haarlemmermeer komen in 
aanmerking voor een verstrekking. Voor mensen die om sociale redenen (mantelzorg) 
verhuizen naar Haarlemmermeer en een geschikte woning hebben gevonden is dit een 
ongelukkige uitsluiting. Vaak moeten er toch nog aanpassingen worden gedaan, voordat een 
woning echt geschikt is en de belanghebbende erin kan trekken. Deze mensen zitten dan 
geruime tijd zonder essentiële voorzieningen.  
In art. 5 missen we de Mantelzorgunit als voorziening. 
Art. 9 punt 1: Opvoedingsondersteuning valt ons inziens niet onder deze Verordening, maar 
onder prestatieveld 2 van de Wmo; preventieve voorzieningen voor problemen met 
opgroeien en opvoeden etc. 
Punt 2 en 3: Kan de zorg voor kinderen ook langer dan 3 maanden, bijvoorbeeld ter 
overbrugging van een wachtlijst voor de Buitenschoolse opvang? En wat als de ouder(s) de 
kosten van de opvang niet kunnen betalen? De zorg voor kinderen speelt zich niet alleen af 
rond schooltijd. Wat te denken van maaltijdvoorziening, in bad en bed doen. Wordt daarin 
wel voorzien?  
Art. 12 punt 5: Niet duidelijk wordt hoe een belanghebbende dient aan te tonen dat zijn/haar 
vervoersbehoefte groter is dan het maximum van 2000 km. Mensen met een actief sociaal 
leven en mensen die vrijwilligerswerk doen, hebben aan die 2000 km lang niet genoeg. De 
groep met een grote vervoersbehoefte is heel klein. Deze groep wordt hiermee zeer beperkt 
in haar ontplooiingsmogelijkheden. De Wmo-raad vraagt zich af of de beperking zinvol is en 
een besparing oplevert. 
De Wmo-raad mist in dit artikel een lid over voorzieningen voor kinderen. Zij hebben andere 
(vervoers)voorzieningen nodig en deze moeten ook eerder vervangen worden dan die voor 
volwassenen. 
Art. 14 punt 2: Er wordt alleen groepsbegeleiding aangeboden. Dit is niet voor iedereen de 
juiste oplossing. Als er werkelijk wordt ingezet op maatwerk, dan dient er ook een 
mogelijkheid te zijn voor individuele begeleiding. Ook vragen we ons af hoe en door wie 
wordt bepaald of iemand wel of niet kan werken. Bij mensen met GGZ of VG problematiek is 
dit soms moeilijk vast te stellen. Daar is vaak sprake van een sterk wisselend beeld. 
Bovendien is de arbeidsmarkt niet echt toegankelijk voor mensen met een beperking, van 
welke aard dan ook. Als is vastgesteld dat iemand kan werken, maar hij/zij wordt nergens 
aangenomen, is er dan toch een mogelijkheid voor dagbesteding?  
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Komt er ook een mogelijkheid voor snelle, kortdurende uitbreiding van de indicatie 
begeleiding als er een cursus gedaan moet worden die de afstand tot de arbeidsmarkt 
verkleint? Bijvoorbeeld een assertiviteitscursus of “Sterk op je werk”. Die vallen nu onder de 
AWBZ. 
Hoe verhoudt dit artikel zich tot Art. 4 t/m 12? Als er voorzieningen nodig zijn voor het 
deelnemen aan dagbesteding, waar in voorgaande artikelen niet is voorzien, hoe wordt dan 
gehandeld? 
Art 15: De Wmo-raad maakt zich grote zorgen over de toenemende druk op mantelzorgers 
en de afname van de mogelijkheden van respijtzorg. Het feit dat mantelzorgers slechts een 
afgeleid recht hebben, beperkt de mogelijkheden voor ondersteuning van deze groep. Vooral 
voor mantelzorgers van een GGZ cliënt, mantelzorgers die niet op hetzelfde adres wonen 
als de belanghebbende, of ouders van een gehandicapt kind lijkt dit onrechtvaardig.  
Wij zouden graag zien dat er ook een artikel opgenomen wordt over de financiële 
compensatie van mantelzorgers. Mantelzorg brengt kosten met zich mee; denk aan 
reiskosten, gederfde inkomsten. 
Hoofdstuk 5 
Art 17 punt 2: De Beschikking moet aan een aantal eisen voldoen. De Wmo-raad zou er 
graag aan toegevoegd zien, dat de beschikking in begrijpelijke taal wordt opgesteld. Of 
tenminste een uitleg, op een lager dan gebruikelijk taalniveau, bevat.  
Art 20 punt 2: 12% van het vermogen optellen bij het inkomen, voor het bepalen van de 
eigen bijdrage is voor de Wmo-raad niet acceptabel. Vermogen is niet hetzelfde als liquide 
middelen. Vermogen is vaak een potje voor de begrafeniskosten. De Wmo-raad maakt zich 
zorgen over de stapeling van kosten (eigen bijdragen, eigen risico, afschaffen Zorgtoeslag, 
etc.). Mensen kunnen hierdoor in koopkracht zodanig achteruit gaan, dat ze onder het 
minimum komen.  
Repareren met Bijzonder Bijstand is geen acceptabele oplossing. Dat is een enorme 
administratieve rompslomp. Voor mensen die al omkomen in de formulieren is dit geen optie. 
Hoofdstuk 7 
Art 28 Indexering: Dat de eigen bijdragen en eigen aandelen wel jaarlijks geïndexeerd 
worden, en de bedragen in het Besluit niet, vinden we een ongewenste situatie. Of allebei 
jaarlijks indexeren, óf allebei niet automatisch. Zoals het er nu staat, kan de cliënt er alleen 
maar nadeel van ondervinden. 
Art 30 Beroep en bezwaar: De Wmo-raad ziet graag ook een mogelijkheid om in gesprek te 
gaan met de Klantmanager of een (onafhankelijke collega), ter verduidelijking en ter 
voorkoming van een bezwaarprocedure. 
 
Advies 
Naar aanleiding van bovenstaande, komt de Wmo-raad tot het volgende advies: 

− Ken “Het Gesprek” een prominente plaats toe in de Verordening. 
− Verleen medewerkers van netwerkpartners een gedelegeerde bevoegdheid voor het 

voeren van het vraagverhelderingsgesprek. 
− Neem ook aanvragen in behandeling van mensen die naar Haarlemmermeer 

verhuizen, vanwege (bijvoorbeeld) mantelzorg. Mits ze een geschikte woning 
toegewezen hebben gekregen.  

− Houd, bij een aanvraag met betrekking tot artikel 9, niet per definitie vast aan de 3 
maanden. Het gaat niet altijd om gezinnen met 2 ouders. Zorgactiviteiten in de 
ochtend- en avonduren kunnen niet door algemene voorzieningen worden 
gecompenseerd. 
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− Verstrek mensen met een druk sociaal leven en mensen die vrijwilligerswerk doen 
bij voorbaat een onbeperkte vervoersmogelijkheid. Zij worden anders belast met 
overbodige administratieve handelingen. Of schaf de beperking af. 

− Voorzie in maatwerk als het gaat om “een ingevulde dag hebben”. Niet iedereen is 
gebaat bij groepsbegeleiding. Houd ook rekening met een ontoegankelijke 
arbeidsmarkt voor mensen met een beperking. 

− Geef mantelzorgers een eigen recht op ondersteuning en niet slechts een afgeleid 
recht.  

− Draag er zorg voor dat de beschikking in begrijpelijke taal wordt aangeboden. Voor 
de “nieuwe” groepen (GGZ en VG) is dit van groot belang. 

− Neem in de verordening op dat voorzieningen voor kinderen een kortere 
gebruiksduur hebben dan de standaard 7 of 10 jaar. 

− Ga heel zorgvuldig om met het bepalen van voorwaarden voor de eigen bijdrage. 
Wees u bewust van de stapeling van kosten en de administratieve belasting bij 
kwetsbare mensen. 

− Volg niet het landelijk besluit met betrekking tot het optellen van 12% van het 
vermogen bij het inkomen, bij het bepalen van de eigen bijdrage. 

− Houd bij het indexeren rekening met kostenverhoging voor de cliënt. 
− Bied de cliënt, naast de mogelijkheid van bezwaar en beroep, de gelegenheid om in 

gesprek met een klantmanager zijn bezwaren tegen een beschikking kenbaar te 
maken. Een oplossing vinden in onderling overleg is voor alle partijen voordeliger, 
zowel qua tijd als qua geld. 

− Betrek Wmo-raad en –klankbordgroep bij de ontwikkeling van de beleidsregels. 
 

 
 
Vriendelijke groet, 
 
Dhr. G. Hille,  
voorzitter Wmo-raad Haarlemmermeer 
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