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AMENDEMENT 
 
 
Onderwerp: Amendement inzake Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 

Ridderkerk 2014 
 
 
1. Voorstel 
U wordt voorgesteld om:  
 
a.  Artikel 2.1. Keuzevrijheid 

Het college biedt personen die aanspraak hebben op een individuele voorziening de keuze tot 
het ontvangen van zorg in natura of het ontvangen van een hiermee vergelijkbare Pgb tenzij 
hiertegen overwegende bezwaren bestaan. Daarnaast kan het college een financiële 
tegemoetkoming verstrekken. 

 
 te vervangen door :  

 
Artikel 2.1. Keuzevrijheid 
Het college biedt personen die aanspraak maken op een voorziening de keuze tot het 
ontvangen van zorg in natura of het ontvangen van een hiermee vergelijkbare Pgb tenzij 
hiertegen overwegende bezwaren bestaan. Daarnaast kan het college een financiële 
tegemoetkoming verstrekken. 

 
b.  Artikel 2.2. Persoonsgebonden budget (pgb) 

Een pgb wordt alleen verleend voor individuele voorzieningen. 
 

te vervangen door: 
 
Artikel 2.2. Persoonsgebonden budget (pgb) 
Een pgb  kan zowel voor een algemene voorziening als een  individuele voorziening worden 
verleend. 

 
c.  Blz. volgnr. 20 van 40, Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

Algemene en individuele voorzieningen 
Vanaf regel 8 “kenmerk……. tegemoetkoming of persoonsgebonden budget” te schrappen. 
Blz. volgnr. 21 van 40 
De 1

e
 alinea “Algemene voorzieningen……..Welzijnswet” te schrappen. 

 
2. Aanleiding 
Het voorstel om de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2014 vast te 
stellen.  
 



 
 

  

  

 
 
3. Aspecten 
Door aanname van amendement 2013-92, inzake Toegankelijkheid Pgb/Pvb, bij de behandeling 
van de uitgangsnota 2.0 Decentralisatie AWBZ WMO BAR-gemeenten, heeft de gemeenteraad 
ingestemd met uitgangspunt dat het pgb voor een brede doelgroep beschikbaar moet zijn. Voor 
continuïteit en consistentie van beleid is het daarom wenselijk dit beleid en deze denkrichting  
2014 in de verordening vast te stellen.   
De tekst in de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2014 waarborgt de 
keuze mogelijkheid voor een PGB voor een algemene voorziening onvoldoende.  
 
Het Pgb is een middel om mensen langer de regie over het eigen leven te laten behouden doordat 
zij zelf hun zorg kunnen inkopen. Het is daarom van belang dat cliënten kunnen kiezen of zij hun 
zorg zelf willen inkopen of gebruiken willen maken van een voorziening, algemeen of individueel. 
Daarnaast past het Pgb goed bij de basisprincipes “uitgaan van wat mensen zelf kunnen” en 
“mensen zelf de regie over het eigen leven geven en laten houden”. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na vaststelling van het amendement wordt de tekst van de verordening aangepast.  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Er wordt gekozen voor een betaling in de vorm van een pgb in plaats van een betaling in de vorm 
van een algemene voorziening. Om die reden kan het voorstel budget neutraal worden uitgevoerd. 
 
 
 
De raadsleden, 
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