
Bijlage 1 – ‘Was – wordt tabel’

“Verordening maatschappelijke ondersteuning Renkum 2018”

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de wet 
maatschappelijke ondersteuning, hierna (wet) 
en het daarop berustende landelijke 
uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (hierna 
‘uitvoeringsbesluit’), de landelijke 
uitvoeringsregeling Wmo 2015 (hierna 
‘uitvoeringsregeling’) en het besluit 
maatschappelijke ondersteuning Renkum, 
(hierna besluit), zijn van overeenkomstige 
toepassing op deze verordening. Voorts wordt in 
deze verordening verstaan onder:

a. besluit maatschappelijke ondersteuning: 
het door het College vastgestelde besluit 
maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Renkum.

b. college: College van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Renkum;

c. aanbieder: natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die jegens het college 
gehouden is een algemene voorziening of 
maatwerkvoorziening te leveren;

d. aanvraag: een aanvraag is een verzoek van 
een belanghebbende een besluit te nemen.

e. algemene voorziening: Aanbod van 
diensten of activiteiten dat zonder 
voorafgaand onderzoek naar de behoeften, 
persoonskenmerken en mogelijkheden van 
de gebruikers -dan wel met een lichte 
toetsing-, toegankelijk is en dat is gericht op 
maatschappelijke ondersteuning’

f. andere voorziening: voorziening anders 
dan in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015;

g. bijdrage: eigen bijdrage als bedoeld in 
artikel 2.1.4, eerste lid, van de wet;

h. gesprek: gesprek in het kader van het 
onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, 
eerste lid, van de wet;

i. melding: melding aan het college als 
bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de 
wet;

j. ondersteuningsvraag: behoefte aan 
maatschappelijke ondersteuning als bedoeld 
in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet.

k. pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld 
in artikel 1.1.1 van de wet. 

l. mijn plan: Schriftelijke weergave van de 
uitkomsten van het onderzoek, waaronder 

Nieuwe tekst

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de wet 
maatschappelijke ondersteuning, hierna (wet) 
en het daarop berustende landelijke 
uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (hierna 
‘uitvoeringsbesluit’), de landelijke 
uitvoeringsregeling Wmo 2015 (hierna 
‘uitvoeringsregeling’) en het besluit 
maatschappelijke ondersteuning Renkum, 
(hierna besluit), zijn van overeenkomstige 
toepassing op deze verordening. Voorts wordt in 
deze verordening verstaan onder:

a. besluit maatschappelijke ondersteuning: 
het door het College vastgestelde besluit 
maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Renkum.

b. college: College van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Renkum;

c. aanbieder: natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die jegens het college 
gehouden is een algemene voorziening of 
maatwerkvoorziening te leveren;

d. aanvraag: een aanvraag is een verzoek van 
een belanghebbende een besluit te nemen.

e. algemene voorziening: Aanbod van 
diensten of activiteiten dat zonder 
voorafgaand onderzoek naar de behoeften, 
persoonskenmerken en mogelijkheden van 
de gebruikers -dan wel met een lichte 
toetsing-, toegankelijk is en dat is gericht op 
maatschappelijke ondersteuning’

f. andere voorziening: voorziening anders 
dan in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015;

g. bijdrage: eigen bijdrage als bedoeld in 
artikel 2.1.4, eerste lid, van de wet;

h. gesprek: gesprek in het kader van het 
onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, 
eerste lid, van de wet;

i. Getrimd gemiddeld tarief: een gemiddeld 
tarief voor de vaststelling van een pgb, dat 
gehanteerd wordt in geval van drie of meer 
tarieven van gecontracteerde leveranciers 
van de betreffende voorziening. Hierbij 
worden het hoogste en laagste tarief niet 
meegenomen in de berekening van het 
gemiddelde.

j. Gemiddeld tarief: een tarief voor de 
vaststelling van een pgb, dat gehanteerd 



het gesprek, zoals bedoeld in artikel 2.3.2 lid 
8 van de wet, inclusief een door het college 
noodzakelijk geachte maatwerkvoorziening 
en de daarmee beoogde resultaten.

m. uitvoeringsregeling; de landelijke 
uitvoeringsregeling voor de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015.

n. uitvoeringsbesluit: het landelijke 
uitvoeringsbesluit voor de wet 
maatschappelijke ondersteuning.

o. wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 
2015

p. inwoner met een ondersteuningsvraag: 
cliënt als bedoeld in de wet.

wordt in geval van twee tarieven van 
gecontracteerde leveranciers van de 
betreffende voorziening, waarbij het 
gemiddelde van deze twee tarieven wordt 
bepaald. In geval van één tarief van een 
gecontracteerde leverancier van de 
betreffende voorziening, wordt het 
gemiddelde tarief voor de vaststelling van 
het pgb bepaald door dit tarief.

k. melding: melding aan het college als 
bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de 
wet;

l. ondersteuningsvraag: behoefte aan 
maatschappelijke ondersteuning als bedoeld 
in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet.

m. pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld 
in artikel 1.1.1 van de wet. 

n. mijn plan: Schriftelijke weergave van de 
uitkomsten van het onderzoek, waaronder 
het gesprek, zoals bedoeld in artikel 2.3.2 lid 
8 van de wet, inclusief een door het college 
noodzakelijk geachte maatwerkvoorziening 
en de daarmee beoogde resultaten.

o. uitvoeringsregeling; de landelijke 
uitvoeringsregeling voor de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015.

p. uitvoeringsbesluit: het landelijke 
uitvoeringsbesluit voor de wet 
maatschappelijke ondersteuning.

q. wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 
2015

r. inwoner met een ondersteuningsvraag: 
cliënt als bedoeld in de wet.

Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Artikel 10. Pgb

1. Het college verstrekt een 
maatwerkvoorziening in de vorm van 
een pgb in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 2.3.6 van de wet 
en onverminderd het bepaalde in dit 
artikel, indien de inwoner met een 
ondersteuningsvraag een budgetplan 
heeft overlegd dat voldoet aan de in lid 3 
van dit artikel opgenomen eisen;

2. Onverminderd artikel 2.3.6, tweede en 
vijfde lid, van de wet verstrekt het 
college geen pgb voor zover de 
aanvraag betrekking heeft op kosten die 
de inwoner met een 
ondersteuningsvraag voorafgaand aan 
de indiening van de aanvraag heeft 
gemaakt en niet meer is na te gaan of 
de ingekochte voorziening noodzakelijk 

Nieuwe tekst
Artikel 10. Pgb

1. Het college verstrekt een 
maatwerkvoorziening in de vorm van 
een pgb in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 2.3.6 van de wet 
en onverminderd het bepaalde in dit 
artikel, indien de inwoner met een 
ondersteuningsvraag een budgetplan 
heeft overlegd dat voldoet aan de in lid 3 
van dit artikel opgenomen eisen;

2. Onverminderd artikel 2.3.6, tweede en 
vijfde lid, van de wet verstrekt het 
college geen pgb voor zover de 
aanvraag betrekking heeft op kosten die 
de inwoner met een 
ondersteuningsvraag voorafgaand aan 
de indiening van de aanvraag heeft 
gemaakt en niet meer is na te gaan of 
de ingekochte voorziening noodzakelijk 
was.



was.

3. Het budgetplan voldoet aan de volgende 
voorwaarden:

a. de inwoner met een 
ondersteuningsvraag motiveert zijn 
keuze voor een 
maatwerkvoorziening in de vorm 
van een pgb in het budgetplan;

b. de inwoner met een 
ondersteuningsvraag heeft 
beschreven hoe de ondersteuning 
veilig, doeltreffend en gericht op de 
inwoner met de 
ondersteuningsvraag wordt 
ingericht;

c. de inwoner met een 
ondersteuningsvraag heeft 
beschreven of de ondersteuning 
wordt betrokken van een 
professionele aanbieder of van een 
niet-professioneel persoon uit zijn 
sociale netwerk.

d. De inwoner met een 
ondersteuningsvraag heeft 
beschreven welke kosten zijn 
verbonden aan de ondersteuning.

4. Een inwoner met een 
ondersteuningsvraag aan wie een pgb 
wordt verstrekt, kan diensten, 
hulpmiddelen, woningaanpassingen en 
andere maatregelen  betrekken van een 
persoon die behoort tot het sociale 
netwerk op voorwaarde dat dit 
doelmatiger is dan het betrekken van 
ondersteuning van een persoon buiten 
het sociale netwerk, gelet op

a. de frequentie van de ondersteuning;
b. het type ondersteuning;
c. de aard van de 

ondersteuningsvraag waaraan met 
de verstrekking van een pgb 
tegemoet wordt gekomen;

d. de duur van de 
ondersteuningsvraag en

e. de mate van verplichting die 
voortvloeit uit het pgb en de 
daaraan verbonden voorwaarden 
voor de persoon van wie de 
ondersteuning wordt betrokken.

5. Een pgb wordt niet besteed aan 
tussenpersonen en 
belangenbehartigers.

6. Een pgb is toereikend om effectieve en 
kwalitatief goede zorg in te kopen.

7. Het college kan nadere regels stellen ter 
uitvoering van het bepaalde in dit artikel.

3. Het budgetplan voldoet aan de volgende 
voorwaarden:

a. de inwoner met een 
ondersteuningsvraag motiveert zijn 
keuze voor een 
maatwerkvoorziening in de vorm 
van een pgb in het budgetplan;

b. de inwoner met een 
ondersteuningsvraag heeft 
beschreven of de ondersteuning 
wordt betrokken van een 
professionele aanbieder of van een 
niet-professioneel persoon uit zijn 
sociale netwerk.

c. De inwoner met een 
ondersteuningsvraag heeft 
beschreven welke kosten zijn 
verbonden aan de ondersteuning.

4. Een inwoner met een 
ondersteuningsvraag aan wie een pgb 
wordt verstrekt, kan diensten, 
hulpmiddelen, woningaanpassingen en 
andere maatregelen  betrekken van een 
persoon die behoort tot het sociale 
netwerk op voorwaarde dat dit 
doelmatiger is dan het betrekken van 
ondersteuning van een persoon buiten 
het sociale netwerk, gelet op

a. de frequentie van de ondersteuning;
b. het type ondersteuning;
c. de aard van de 

ondersteuningsvraag waaraan met 
de verstrekking van een pgb 
tegemoet wordt gekomen;

d. de duur van de 
ondersteuningsvraag en

e. de mate van verplichting die 
voortvloeit uit het pgb en de 
daaraan verbonden voorwaarden 
voor de persoon van wie de 
ondersteuning wordt betrokken.

5. Een pgb wordt niet besteed aan 
tussenpersonen en 
belangenbehartigers.

6. Een pgb wordt berekend op basis van 
een prijs of tarief waarmee redelijkerwijs 
is verzekerd dat het pgb toereikend is 
om veilige, doeltreffende en kwalitatief 
goede diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en andere 
maatregelen die tot de 
maatwerkvoorzieningen behoren te 
betrekken, en wordt indien nodig 
aangevuld met een vergoeding voor 
onderhoud en verzekering.

7. Het college kan nadere regels stellen ter 
             uitvoering van het bepaalde in dit artikel.



Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Artikel 12. Bijdrage in de kosten 

1. Een inwoner met een 
ondersteuningsvraag is een niet 
inkomensafhankelijke bijdrage in de 
kosten verschuldigd voor de volgende 
algemene voorzieningen, niet zijnde 
cliëntondersteuning:

a. voor algemene voorzieningen 
zonder voorafgaand onderzoek, 
waarbij de aanbieder een 
bijdrage in de kosten vaststelt 
en int.

b. voor algemene voorzieningen 
met een lichte toetsing, waarbij 
de gemeenteraad de bijdrage in 
de kosten vaststelt, nl. voor 
Huishoudelijke Hulp Toelage ad 
€ 7,50 per uur.

2. Een inwoner met een 
ondersteuningsvraag is een bijdrage in 
de kosten verschuldigd voor een 
maatwerkvoorziening, in natura of in de 
vorm van een pgb. De bijdrage voor een 
maatwerkvoorziening in natura of in de 
vorm van een pgb:

a. is verschuldigd zolang de 
inwoner met een 
ondersteuningsvraag van de 
maatwerkvoorziening gebruikt 
maakt dan wel gedurende de 
periode waarvoor het pgb wordt 
verstrekt en

b. is afhankelijk van het inkomen 
en vermogen van de inwoner 
met een ondersteuningsvraag 
en zijn echtgenoot en bedraagt 
de maximale eigen bijdrage die 
mogelijk is op grond van het 
uitvoeringsbesluit.

3. Het totaal van de bijdragen voor een 
maatwerkvoorziening in natura of in de 
vorm van een pgb gaat de kostprijs niet 
te boven.

4. De bijdrage voor een 
maatwerkvoorziening of pgb ten 

Nieuwe tekst

Artikel 12. Bijdrage in de kosten 

1. Een inwoner met een 
ondersteuningsvraag is een niet 
inkomensafhankelijke bijdrage in de 
kosten verschuldigd voor de volgende 
algemene voorzieningen, niet zijnde 
cliëntondersteuning:

a. voor algemene voorzieningen 
zonder voorafgaand onderzoek, 
waarbij de aanbieder een 
bijdrage in de kosten vaststelt 
en int.

2. Een inwoner met een 
ondersteuningsvraag is een bijdrage in 
de kosten verschuldigd voor een 
maatwerkvoorziening in natura of in de 
vorm van een pgb. De bijdrage voor een 
maatwerkvoorziening in natura of in de 
vorm van een pgb:

a. is verschuldigd zolang de 
inwoner met een 
ondersteuningsvraag van de 
maatwerkvoorziening gebruikt 
maakt dan wel gedurende de 
periode waarvoor het pgb wordt 
verstrekt en

b. is afhankelijk van het inkomen 
en vermogen van de inwoner 
met een ondersteuningsvraag 
en zijn echtgenoot en bedraagt 
de maximale eigen bijdrage die 
mogelijk is op grond van het 
uitvoeringsbesluit.

c.    bedraagt voor een hergebruikte 
voorziening het gecontracteerde 
bedrag voor onderhoud en 
verzekering voor 39 perioden.

3. Een inwoner met een 
ondersteuningsvraag is geen bijdrage in 
de kosten verschuldigd wanneer sprake 
is van:

a. activerend werk verricht door 
deze inwoner  als/ bij wijze van  
een integrale benadering van 



behoeve van een woningaanpassing 
voor een minderjarige is verschuldigd 
door de onderhoudsplichtige ouders, 
daaronder begrepen degene tegen wie 
een op artikel 394 boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is 
afgewezen en degene die anders dan 
als ouder samen met de ouder het 
gezag uitoefent over het kind.

5. Conform artikel 2.1.5. lid 3 van de wet is 
geen eigen bijdrage verschuldigd indien 
de ouders van het gezag over de 
inwoner met een ondersteuningsvraag 
zijn ontheven of ontzet.

6. De bijdrage is verschuldigd per vier 
weken, de inkomensbedragen en de 
percentages die gelden voor de 
berekening van de eigen bijdrage zijn 
gelijk aan de maximale bedragen en 
percentages zoals opgenomen in het 
Uitvoeringsbesluit. 

De in rekening te brengen eigen 
bijdragen zijn gebaseerd op de, door de 
gemeente aan het CAK verstrekte 
tarieven van de betreffende 
maatwerkvoorzieningen.

arbeidsmatige dagbesteding en 
beschut werk conform de 
Participatiewet;

b. bemoeizorg gedurende een 
instabiele situatie van deze 
inwoner;

c. een spoedeisende 
maatwerkvoorziening in 
overeenstemming met 
artikel 2.3.3 van de wet.

4. Het totaal van de bijdragen voor een 
maatwerkvoorziening in natura of in de 
vorm van een pgb gaat de kostprijs niet 
te boven.

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

6. Conform artikel 2.1.5. lid 3 van de wet is 
geen eigen bijdrage verschuldigd indien 
de ouders van het gezag over de 
inwoner met een ondersteuningsvraag 
zijn ontheven of ontzet.

7. De bijdrage is verschuldigd per vier 
weken, de inkomensbedragen en de 
percentages die gelden voor de 
berekening van de eigen bijdrage zijn 
gelijk aan de maximale bedragen en 
percentages zoals opgenomen in het 
Uitvoeringsbesluit. 

De in rekening te brengen eigen 
bijdragen zijn gebaseerd op de, door de 
gemeente aan het CAK verstrekte 
tarieven van de betreffende 
maatwerkvoorzieningen.



Artikel 12A wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Artikel 12A. Kostprijs 
maatwerkvoorziening en hoogte pgb

1. De kostprijs van een 
maatwerkvoorziening wordt bepaald:

a. door een aanbesteding;
b. na een consultatie in de markt.

2. De hoogte van een pgb wordt bepaald 
aan de hand van de kostprijs van de in 
de betreffende situatie adequate 
maatwerkvoorziening in natura en 
wordt indien nodig aangevuld met een 
vergoeding voor onderhoud en 
verzekering.

3. De hoogte van een pgb voor 
dienstverlening is opgebouwd uit 
verschillende kostencomponenten, 
zoals salaris, vervanging tijdens 
vakantie, verzekeringen en reiskosten.

4. De hoogte van een pgb voor diensten 
geleverd door een professionele 
aanbieder wordt bepaald aan de hand 
van een getrimd gemiddelde van de 
tarieven van de gecontracteerde 
aanbieders van de betreffende 
maatwerkvoorziening in natura.

5. De hoogte van een pgb voor diensten 
geleverd door een niet-professioneel 
persoon uit het sociale netwerk wordt 
bepaald aan de hand van 80% van 
een getrimd gemiddelde van de 
tarieven van de gecontracteerde 
aanbieders van de betreffende 
maatwerkvoorziening in natura.

6. De hoogte van een pgb voor 
hulpmiddelen, woningaanpassingen en 
andere maatregelen geleverd door een 
niet-professioneel leverancier uit het 
eigen netwerk wordt bepaald aan de 
hand van 80% van een getrimd 
gemiddelde van de tarieven van de 
gecontracteerde leveranciers van de 
betreffende maatwerkvoorziening in 
natura. Indien geen leveranciers zijn 
gecontracteerd worden, conform het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid van 
de gemeente Renkum, offertes 
opgevraagd.

7.  De hoogte van de kostprijs voor een 
her te gebruiken materiële 
maatwerkvoorziening, dan wel voor de 

Nieuwe tekst

Artikel 12A. Kostprijs 
maatwerkvoorziening en hoogte pgb

1. De kostprijs van een 
maatwerkvoorziening wordt bepaald:

a. door een aanbesteding;
b. na een consultatie in de markt.

2. De hoogte van een pgb wordt bepaald 
aan de hand van de kostprijs van de in 
de betreffende situatie adequate 
maatwerkvoorziening in natura en 
wordt indien nodig aangevuld met een 
vergoeding voor onderhoud en 
verzekering.

3. De hoogte van een pgb voor 
dienstverlening is opgebouwd uit 
verschillende kostencomponenten, 
zoals salaris, vervanging tijdens 
vakantie, verzekeringen en reiskosten.

4. De hoogte van een pgb voor diensten 
geleverd door een professionele 
aanbieder wordt bepaald aan de hand 
van een (getrimd) gemiddelde van de 
tarieven van de gecontracteerde 
aanbieders van de betreffende 
maatwerkvoorziening in natura.

5. De hoogte van een pgb voor diensten 
geleverd door een niet-professioneel 
persoon uit het sociale netwerk wordt 
bepaald aan de hand van 80% van 
een (getrimd) gemiddelde van de 
tarieven van de gecontracteerde 
aanbieders van de betreffende 
maatwerkvoorziening in natura.

6. De maximale hoogte van een pgb voor 
hulpmiddelen, woningaanpassingen en 
andere maatregelen geleverd door een 
professioneel leverancier wordt 
bepaald aan de hand van een 
(getrimd) gemiddelde van de tarieven 
van de gecontracteerde leveranciers 
van de betreffende 
maatwerkvoorziening in natura. Indien 
geen leveranciers zijn gecontracteerd, 
worden door de aanvrager drie offertes 
opgevraagd 

7. De hoogte van een pgb voor 
hulpmiddelen, woningaanpassingen en 
andere maatregelen geleverd door een 
niet-professioneel leverancier uit het 
eigen netwerk wordt bepaald aan de 
hand van 80% van een getrimd 



vervanging van een materiële 
maatwerkvoorziening, wordt 
gerelateerd aan de systematiek voor 

afschrijving. Er wordt een gemiddelde 
afschrijvingsduur gehanteerd van vijf 
of zeven jaar, afhankelijk van de soort 
voorziening. Het college beschrijft 
deze afschrijvingssystematiek in 
nadere regels.

8.  Als de inwoner met een 
ondersteuningsvraag de materiële 
maatwerkvoorziening zeer intensief gebruikt, 
kan worden afgeweken van de gemiddelde 
afschrijvingsduur, als de inwoner met een 
ondersteuningsvraag aannemelijk maakt, dat in 
verband met bijzondere omstandigheden door 
het intensief gebruik een eerdere afschrijving en 
daardoor een eerdere vervanging van de 
materiële maatwerkvoorziening noodzakelijk is.

gemiddelde van de tarieven van de 
gecontracteerde leveranciers van de 
betreffende maatwerkvoorziening in 
natura. Indien geen leveranciers zijn 
gecontracteerd worden, conform het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid van 
de gemeente Renkum, offertes 
opgevraagd.

8. Het college vervangt een materiële 
maatwerkvoorziening slechts dan 
indien de afschrijvingsduur van 
gemiddeld vijf of zeven jaar na de 
verstrekking/ levering van deze 
voorziening is verstreken, afhankelijk 
van de soort voorziening. Het college 
stelt deze afschrijvingsduur vast in de 
nadere regels.

9. Als de inwoner met een 
ondersteuningsvraag de materiële 
maatwerkvoorziening zeer intensief 
gebruikt, kan het college afwijken van 
de gemiddelde afschrijvingsduur zoals  
opgenomen in lid 8 van dit artikel. Dit   
is uitsluitend mogelijk indien de 
inwoner met een  ondersteuningsvraag 
aannemelijk maakt, dat in verband met 
bijzondere omstandigheden   door het 
intensief gebruik een eerdere 
afschrijving en daardoor een eerdere 
vervanging  van de materiële 
maatwerkvoorziening noodzakelijk is.



Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Artikel 17. Jaarlijkse waardering 
mantelzorgers

Het college bepaalt bij nadere regeling waaruit 
de jaarlijkse blijk van waardering voor 
mantelzorgers van inwoners met een 
ondersteuningsvraag in de gemeente bestaat.

Nieuwe tekst

Artikel 17. Jaarlijkse waardering 
mantelzorgers 

1. Mantelzorgers van inwoners van de 
gemeente Renkum kunnen jaarlijks in 
aanmerking komen voor een financiële 
tegemoetkoming van € 150,-

2. Het college bepaalt  in nadere regels 
welke criteria gelden voor  de 
tegemoetkoming  van lid 1 van dit 
artikel. 

Artikel 18 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Artikel 18. Tegemoetkoming meerkosten 
personen met een beperking of chronische 
problemen.

1. Het college kan op aanvraag van 
personen met een beperking of 
chronisch psychische of psychosociale 
problemen die daarmee verband 
houdende aannemelijke meerkosten 
hebben, een tegemoetkoming 
verstrekken ter ondersteuning van de 
zelfredzaamheid en de participatie.

2. Het college stelt hiervoor nadere regels.

Nieuwe tekst

Artikel 18. Tegemoetkoming meerkosten 
personen met een beperking of chronische 
problemen.

1. Het college kan op aanvraag van 
inwoners met een beperking of 
chronisch psychische of psychosociale 
problemen die daarmee verband 
houdende aannemelijke meerkosten 
hebben, en die een inkomen hebben tot 
150% van de van toepassing zijnde 
bijstandsnorm, en die niet via de 
gemeente collectief verzekerd zijn, een 
tegemoetkoming verstrekken ter 
ondersteuning van de zelfredzaamheid 
en de participatie.

2. Het college stelt in nadere regels de 
criteria op voor het in aanmerking 
komen voor de tegemoetkoming 
meerkosten personen met een 
beperking of chronische problemen.

Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Artikel 23. Indexering

Het College indexeert jaarlijks, voor het eerst op 
1 januari 2018, de in het kader van deze 

Nieuwe tekst

Artikel 23. Indexering

Het College indexeert jaarlijks, voor het eerst op 
1 januari 2018, de in het kader van deze 



verordening en het op deze verordening 
berustende besluit geldende bedragen aan de 
hand van de prijsindex voor de 
gezinsconsumptie.

verordening en het op deze verordening 
berustende besluit geldende bedragen aan de 
hand van de daartoe contractueel vastgelegde 
prijsindex.

Artikel 24 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst
Artikel 24. Overgangsrecht 

1. Een inwoner met een 
ondersteuningsvraag houdt recht op een 
lopende voorziening verstrekt op grond 
van de Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Renkum van januari 2015, 
totdat het college een nieuw besluit 
heeft genomen. 

2. Aanvragen die zijn ingediend onder de 
Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Renkum van januari 2015 en 
waarop nog niet is beslist bij het in 
werking treden van deze verordening, 
worden afgehandeld krachtens deze 
Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Renkum 2017-
2. 

3. Een beslissing op een bezwaarschrift 
tegen een besluit op grond van de 
Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Renkum 2015, geschiedt op 
grond van die Verordening die ten 
aanzien van de betreffende zaak zijn 
rechtskracht behoudt.  

4. Van het in lid 2 en 3 gestelde kan in 
bijzondere omstandigheden ten gunste 
van de inwoner met een 
ondersteuningsvraag worden 
afgeweken. 

Nieuwe tekst
Artikel 24. Overgangsrecht 

1. Een inwoner met een 
ondersteuningsvraag houdt recht op een 
lopende voorziening verstrekt op grond 
van de Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Renkum van september 
2017, totdat het college een nieuw 
besluit heeft genomen. 

2. Aanvragen die zijn ingediend onder de 
Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Renkum van september 2017 
en waarop nog niet is beslist bij het in 
werking treden van deze verordening, 
worden afgehandeld krachtens deze 
Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Renkum 2018. 

3. Een beslissing op een bezwaarschrift 
tegen een besluit op grond van de 
Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Renkum van september 
2017, geschiedt op grond van die 
Verordening die ten aanzien van de 
betreffende zaak zijn rechtskracht 
behoudt.  

4. Van het in lid 2 en 3 gestelde kan in 
bijzondere omstandigheden ten gunste 
van de inwoner met een 
ondersteuningsvraag worden 
afgeweken. 

Artikel 25 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst
Artikel 25. Inwerkingtreding, intrekking en 
citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 
de dag van bekendmaking en werkt 

Nieuwe tekst
Artikel 25. Inwerkingtreding, intrekking en 
citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 
de dag na de dag van bekendmaking op 



terug tot 1 juni 2017, onder gelijktijdige 
intrekking van de Verordening 
voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Renkum van 
januari 2017.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: 
Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Renkum 2017-
2.

overheid.nl, onder gelijktijdige intrekking van de 
Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Renkum van 
september 2017.

2. Deze verordening wordt 
aangehaald als: Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Renkum 2018.

Artikelsgewijze toelichting verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Renkum 2018

Artikel 1. Begripsbepalingen

Het begrip getrimd gemiddelde is toegevoegd aan de begripsbepalingen om verwarring over het 
begrip te voorkomen en om herhaling in elk artikel van dit betreffende begrip te voorkomen.

Artikel 10. Pgb

Algemeen

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 17 mei 2017 uitspraak gedaan in een Wmo-zaak over 
verboden delegatie die betrekking heeft op de regels voor het pgb 
(https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-
beroep/Nieuws/Paginas/Verboden-delegatie-aan-college.aspx). De CRvB oordeelt dat in de 
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2015 ten onrechte is bepaald dat het 
college nadere regels kan stellen over de hoogte van het pgb en het vaststellen van het pgb. 
Gemeenteraden dienen terughoudend te betrachten bij het delegeren van bevoegdheden aan het 
college. De essentialia van het voorzieningenpakket dienen in de verordening te worden vastgelegd. 
Het differentiëren met betrekking tot de hoogte van pgb tarieven behoort tot de essentialia. Op grond 
van deze uitspraak worden de artikel 10, 12A, 13 en 13A gewijzigd en/of toegevoegd aan de 
verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2018.

Zesde lid

Artikellid 6 is door de uitspraak van de rechtbank uitgebreid om de essentialia van de berekening van 
de hoogte van het pgb beter vast te leggen en om te benadrukken dat het om verschillende soorten 
van zorg en dienstverlening gaat, waarbij met andere maatregelen wordt gedoeld op bijvoorbeeld taxi- 
en rolstoeltaxivervoer, vervoer met eigen auto of bruikleenauto, verhuishulp en het bezoekbaar maken 
van een woning.

Artikel 12. Bijdrage in de kosten

Eerste lid

De tijdelijke regeling van de Huishoudelijke Hulp Toelage kent een einddatum van 1 januari 2018.

Tweede lid

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Verboden-delegatie-aan-college.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Verboden-delegatie-aan-college.aspx


Een inwoner met een ondersteuningsvraag is een bijdrage in de kosten verschuldigd, tenzij sprake is 
van een uitzondering zoals opgenomen in artikellid 3 van dit artikel.

Derde lid

De eigen bijdrage is bedoeld om naar draagkracht mee te betalen aan zorg en ondersteuning vanuit 
de Wmo om er zo voor te kunnen zorgen dat zorg en ondersteuning beschikbaar blijft voor de meest 
kwetsbare inwoners. In dit artikellid is opgenomen dat een inwoner met een ondersteuningsvraag 
geen bijdrage in de kosten is verschuldigd wanneer sprake is van activerend werk, bemoeizorg 
gedurende een instabiele situatie, en spoedinzet conform artikel 2.3.3 Wmo. De uitzonderingen voor 
wat betreft bemoeizorg gedurende een instabiele situatie en spoedinzet conform artikel 2.3.3 zijn 
gericht op het niet opleggen van de eigen bijdrage gedurende deze periodes. Bij de spoedinzet 
conform artikel 2.3.3 betreft het niet opleggen van een eigen bijdrage een periode van 6 weken waarin 
het onderzoek gedaan wordt. Zodra het onderzoek gedaan is, de ondersteuningsbehoefte hiermee in 
kaart is en de informatie betreffende de eigen bijdrage adequaat gedeeld is, is sprake van een 
reguliere situatie. Dat betekent een situatie waarin een inwoner met een ondersteuningsvraag een 
bijdrage in de kosten verschuldigd zal zijn conform het tweede lid van dit artikel wanneer sprake is van 
de inzet van een maatwerkvoorziening. Ook de uitzondering van het niet  opleggen van een eigen 
bijdrage bij bemoeizorg kent een tijdelijk karakter, de tijdelijkheid daarvan is niet gebonden aan het 
onderzoek. De tijdelijkheid van het opleggen van deze maatregel is verbonden met het stabiliseren 
van de situatie. Een situatie is daarbij gestabiliseerd wanneer sprake is van de mogelijkheid tot het 
inzetten van een maatwerkvoorziening, niet zijnde bemoeizorg, en wanneer de inzet van de 
maatwerkvoorziening van bemoeizorg niet langer noodzakelijk is.
Voor wat betreft het activerend werk kent het niet opleggen van een eigen bijdrage geen tijdelijk 
karakter. Activerend werk wordt zoveel mogelijk als werk benaderd. Het idee is dat door activerend 
werk meer inwoners gaan meedoen in onze samenleving en zich waar mogelijk ontwikkelen van 
activerend werk naar begeleid werk en naar regulier werk. Het heffen van een eigen bijdrage staat 
haaks op deze benadering.

Artikel 12A. Kostprijs maatwerkvoorziening en hoogte pgb

Vierde en vijfde lid

Het opnemen van het woord maximum draagt hier niet bij aan het bepalen van de hoogte van het pgb.

Zesde lid

Artikellid 6 is door de uitspraak van de rechtbank opgenomen om de essentialia van de berekening 
van de hoogte van het pgb beter vast te leggen en om te benadrukken dat het om verschillende 
soorten van zorg en dienstverlening gaat, waarbij met andere maatregelen wordt gedoeld op 
bijvoorbeeld taxi- en rolstoeltaxivervoer, vervoer met eigen auto of bruikleenauto, verhuishulp en het 
bezoekbaar maken van een woning. 

Artikel 17. Jaarlijkse waardering mantelzorgers

Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht in artikel 2.1.6 van de wet. Hierin is 
opgenomen dat bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een 
jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van inwoners met een ondersteuningsvraag in de 
gemeente.

Artikel 2.1.6 stelt dat het moet gaan om mantelzorgers van inwoners met een ondersteuningsvraag in 
de gemeente. Artikel 1.1.1 van de wet definieert een inwoner met een ondersteuningsvraag als een 



persoon die gebruik maakt van een algemene voorziening, maatwerkvoorziening of pgb, of door of 
namens wie een melding is gedaan. Het gaat dus ook om mantelzorgers van inwoners met een 
ondersteuningsvraag die een hulpvraag hebben aangemeld, ook al is daar geen voorziening op basis 
van deze wet uitgekomen. Voorts is de woonplaats van de inwoner met een ondersteuningsvraag 
bepalend, zodat het dus ook mantelzorgers kan betreffen die in andere gemeenten wonen.

Artikel 18. Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische 
problemen.

Deze bepaling betreft een uitwerking van artikel 2.1.7 van de wet. Daarin is opgenomen dat bij 
verordening kan worden bepaald dat door het college aan personen met een beperking of chronische 
psychische of psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten 
hebben, een tegemoetkoming wordt verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de 
participatie.

De tegemoetkoming kan op aanvraag worden verstrekt. De beslissing op een dergelijke aanvraag is 
een beschikking.

Artikel 23. Indexering

Dit artikel betreft de jaarlijkse indexering van het college van bedragen in het kader van deze 
verordening en het op deze verordening berustende besluit. Deze indexering vindt plaats op de wijze 
zoals vastgelegd en deze kan anders zijn dan de prijsindex voor de gezinsconsumptie. In elke 
overeenkomst, die al dan niet, na een aanbesteding is gesloten, wordt vastgelegd conform welke 
werkwijze wordt geïndexeerd. 

Artikel 24. Overgangsrecht

In het tweede lid is overgangsrecht opgenomen voor lopende voorzieningen op basis van de oude 
verordening. In het derde lid is bepaald dat aanvragen die voor de inwerkingtreding van deze nieuwe 
verordening zijn ingediend maar waarop bij de inwerkingtreding nog niet is beslist, worden afgedaan 
op grond van de nieuwe verordening. In het vierde lid is voor lopende bezwaarschriften bepaald dat 
deze volgens de oude verordening worden afgedaan. Daarnaast bevat de wet nog overgangsrecht 
voor de doelgroep beschermd wonen. 

Artikel 25. Inwerktreding, intrekking en citeertitel

Dit artikel bepaalt de inwerkingtreding van deze verordening, onder gelijktijdige intrekking van de oude 
verordening en legt vast hoe deze nieuwe verordening dient te worden aangehaald.
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