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Artikel 1. 
‘- bijdrage: bijdrage als bedoeld in artikelen 
2.1.4, eerste lid, van de wet;’

Artikel 1.
‘- bijdrage: bijdrage als bedoeld in de artikelen 
2.1.4 en 2.1.4a van de wet;’

Artikel 22. Bijdrage in de kosten 
maatwerkvoorzieningen

1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten 
verschuldigd voor een 
maatwerkvoorziening in natura dan wel een 
persoonsgebonden budget zolang de cliënt 
gebruik maakt van de maatwerkvoorziening 
in natura of het persoonsgebonden budget 
of gedurende de periode waarvoor het pgb 
wordt verstrekt.

2. In afwijking van lid 1 is geen bijdrage in de 

Artikel 22. Bijdrage in de kosten van 
maatwerkvoorzieningen of persoonsgebonden 
budgets en bij verordening aangewezen 
algemene voorzieningen 

1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten 
verschuldigd voor een 
maatwerkvoorziening of persoonsgebonden 
budget , zolang de cliënt van de 
maatwerkvoorziening gebruik maakt of 
gedurende de periode waarvoor het 
persoonsgebonden budget  wordt 
verstrekt.

2. Een cliënt is een bijdrage in de kosten 
verschuldigd voor een bij verordening 
aangewezen algemene voorziening zolang 
de cliënt van deze voorziening gebruik 
maakt.

3. De bij verordening aangewezen voorziening 
is:
a. Algemene Voorziening 

Schoonmaakondersteuning.
4. De bijdragen voor maatwerkvoorzieningen 

of persoonsgebonden budget  en voor bij 
verordening aangewezen algemene 
voorzieningen voor de ongehuwde cliënt of 
de gehuwde cliënten tezamen, zijn gelijk 
aan de kostprijs, tot aan ten hoogste:
a. € 17.50 per vier weken in de periode 1-

1-2019 tot 1-1-2020;
b. In afwijking van het vorige sub geldt 

voor de maatwerkvoorziening 
begeleiding: € 0 per vier weken in de 
periode 1-1-2019 tot 25-3-2019;
en voor gebruikers van de algemene 
voorziening schoonmaakondersteuning 
met een verzamelinkomen tot 130% 
van de van toepassing zijnde 
bijstandsnorm: € 0 in de periode 1-1-
2019 tot 25-3-2019.

c. € 19,00 per maand vanaf 1-1-2020.
5. In afwijking van het eerste lid is geen 



kosten zoals bedoeld in artikel 2.1.4 van de 
Wet verschuldigd voor de volgende 
maatwerkvoorzieningen:
a. rolstoelvoorzieningen;
b. kindvoorzieningen, niet zijnde een 

woningaanpassing 
c. collectief vervoer (wel een tarief 

gebaseerd op de kostprijs van het OV).
3. De bijdrage in de kosten overstijgt niet de 

kostprijs van de voorziening.
4. Voor de kostprijzen van de vastgestelde 

maatwerkvoorzieningen in natura wordt 
aansluiting gezocht bij de kostprijzen zoals 
deze worden gehanteerd door de 
gecontracteerde aanbieders. 

5. De kostprijs van een persoonsgebonden 
budget is gelijk aan het verstrekte bedrag.

6. De bedragen en percentages die gelden 
voor een bijdrage in de kosten voor een 
maatwerkvoorziening zijn gelijk aan de 
maximale bedragen en percentages 
opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wmo 
2015.

7. Als een maatwerkvoorziening in natura of 
een persoonsgebonden budget wordt 
verstrekt ten behoeve van een 
woningaanpassing voor een minderjarige 
cliënt is de bijdrage in de kosten 
verschuldigd door:
a. De onderhoudsplichtige ouders, 

daaronder begrepen degene tegen wie 
een op artikel 394 van Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is 
toegewezen, en

b. degene die anders dan als ouder samen 
met de ouder het gezag uitoefent over 
een cliënt.

8. In afwijking van het vorige lid is in ieder 
geval geen bijdrage verschuldigd indien de 
ouders van het gezag over de cliënt zijn 
ontheven of ontzet.

bijdrage verschuldigd voor de volgende 
maatwerkvoorzieningen:
a. Rolstoelvoorzieningen, en;
b. Kindvoorzieningen, niet zijnde een 

woningaanpassing.

6. De kostprijs van een:
a. maatwerkvoorziening of bij verordening 

aangewezen algemene voorziening 
wordt bepaald door een aanbesteding, 
na consultatie in de markt of na overleg 
met de aanbieder;

b. maatwerkvoorziening in de vorm van 
een hulpmiddel of woningaanpassing 
wordt tevens bepaald door de wijze van 
beschikbaarstelling van de voorziening;

c. persoonsgebonden budget  is gelijk aan 
de hoogte van het persoonsgebonden 
budget .

7. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening 
of persoonsgebonden budget  ten behoeve 
van een woningaanpassing voor een 
minderjarige cliënt is verschuldigd door de 
onderhoudsplichtige ouders, daaronder 
begrepen degene tegen wie een op artikel 
394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 
gegrond verzoek is toegewezen, en degene 
die anders dan als ouder samen met de 
ouder het gezag uitoefent over een cliënt.

Artikel 23. Bijdrage in de kosten algemene Artikel 23. Bijdrage in de kosten van algemene 



voorzieningen

1. Een inwoner is een bijdrage verschuldigd 
in de kosten voor het gebruik van de 
Algemene Voorziening 
Schoonmaakondersteuning. Deze eigen 
bijdrage is gelijk aan de kostprijs. De 
kostprijs is gelijk aan het uurtarief 
waarvoor het college een aanbieder 
gecontracteerd heeft.  Ingaande 01-01-
2018 betreft de kostprijs € 23,09 per uur. 

2. Inwoners die tot de doelgroep van de 
Algemene voorziening 
schoonmaakondersteuning behoren, 
kunnen in aanmerking komen voor een 
korting, voor maximaal 130 uur op 
jaarbasis. Bij instroom gedurende het 
jaar is een aantal uren naar rato 
beschikbaar.

3. De hoogte van de korting voor cliënten 
met een verzamelinkomen tot 130% van 
de van toepassing zijnde bijstandsnorm 
bedraagt de hoogte van de in lid 2 
genoemde kostprijs. De cliënt betaalt 
geen eigen bijdrage. 

4. De hoogte van de korting voor cliënten 
met een verzamelinkomen van 130% tot 
160% van de van toepassing zijnde 
bijstandsnorm bedraagt € 18,09 per uur. 
De cliënt betaalt € 5,00 bijdrage per uur. 

5. De hoogte van de korting voor cliënten 
met een verzamelinkomen vanaf 160% 
van de van toepassing zijnde 
bijstandsnorm bedraagt € 13,09 per uur. 
De cliënt betaalt € 10,00 bijdrage per 
uur.

6. De in het tweede lid genoemde kostprijs 
kan wijzigen aan de hand van 
ontwikkelingen van index en/of inkoop 
van hulp bij het huishouden. 

7. De in lid 3 tot en met lid 5 genoemde 
daadwerkelijk te betalen bijdragen per 
uur worden niet jaarlijks geïndexeerd en 
wijzigen niet eerder dan dat de 
gemeenteraad hierover op enig nader te 
bepalen moment een besluit heeft 
genomen.

voorzieningen, met uitzondering van de bij 
verordening aangewezen algemene 
voorzieningen

1. Een cliënt is een bijdrage verschuldigd in de 
kosten voor het gebruik van collectief 
vervoer, ter hoogte van: € 0,16 per 
kilometer en een opstaptarief van € 0,94 
per rit.

2. In afwijking van het eerste lid geld buiten 
de straal van 20 kilometer vanaf het 
woonadres van de cliënt een tarief van: € 
1,46 per kilometer.

3. In afwijking van het eerste lid geld tijdens 
de daluren, van 12.00 – 15.00 uur, een 
opstaptarief van € 0,42 per rit.

4. In afwijking van het eerste lid geld bij een 
overschrijding van het maximaal aantal 
toegestane kilometers een opstaptarief van 
€ 5,85 per rit.


