
Bijlage 1 – ‘Was – wordt tabel’

“Verordening maatschappelijke ondersteuning Renkum 2020”

De navolgende artikelen worden omgenummerd:

Omnummering
Oud artikelnummer Nieuw artikelnummer
22 21
23 22
24 23
25 24
26 25
27 26
28 27

De navolgende artikelen worden gewijzigd:

Artikel 14: Bijdrage in de kosten

Artikel 21: tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische 
problemen: artikel vervalt

Artikel 27: overgangsrecht

Artikel 28: inwerkingtreding, intrekking en citeertitel

Deze artikelen worden gewijzigd als volgt: tekstuele/inhoudelijke wijzigingen zijn geel gemarkeerd.

Bestaande tekst artikel 12

1. 1 Een cliënt is een bijdrage in de kosten 

verschuldigd: 

a. voor algemene voorzieningen, 

niet zijnde cliëntondersteuning. 

Deze bijdrage is bescheiden van 

aard, wordt door de aanbieder 

duidelijk kenbaar gemaakt en 

wordt door de aanbieder zelf 

geïnd.

b. voor een maatwerkvoorziening 

in natura of in de vorm van een 

persoonsgebonden budget.

2. De bijdrage voor een 

maatwerkvoorziening in natura of in de 

vorm van een pgb:

a. is verschuldigd zolang de cliënt 

van de maatwerkvoorziening 

gebruikt maakt dan wel 

gedurende de periode 

waarvoor het pgb wordt 

Nieuwe tekst artikel 14

1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten 

verschuldigd: 

a. voor algemene voorzieningen, 

niet zijnde cliëntondersteuning. 

Deze bijdrage is bescheiden van 

aard, wordt door de aanbieder 

duidelijk kenbaar gemaakt en 

wordt door de aanbieder zelf 

geïnd.

b. voor een maatwerkvoorziening 

in natura of in de vorm van een 

persoonsgebonden budget.

2. De bijdrage voor een 

maatwerkvoorziening in natura of in de 

vorm van een pgb:

a. is verschuldigd zolang de cliënt 

van de maatwerkvoorziening 

gebruikt maakt dan wel 

gedurende de periode 

waarvoor het pgb wordt 



verstrekt, en

b. is conform het 

uitvoeringsbesluit, maximaal € 

17,50 per bijdrageperiode voor 

de cliënt en zijn echtgenoot 

tezamen.

c. het in lid 2 sub b van dit artikel 

bepaalde geldt niet indien 

sprake is van een 

maatwerkvoorziening voor 

beschermd wonen of 

maatschappelijke opvang. De 

eigen bijdrage hiervoor is 

afhankelijk van het inkomen en 

vermogen van de cliënt en zijn 

echtgenoot.

3. Een cliënt 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 

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 

verstrekt, en

b. is conform het 

uitvoeringsbesluit, maximaal € 

19,00 per bijdrageperiode 

conform het uitvoeringsbesluit 

voor de cliënt en zijn 

echtgenoot tezamen.

c. het in lid 2 sub b van dit artikel 

bepaalde geldt niet indien 

sprake is van een 

maatwerkvoorziening voor 

beschermd wonen of 

maatschappelijke opvang; de 

eigen bijdrage voor deze 

maatwerkvoorzieningen is 

afhankelijk van het inkomen en 

vermogen van de cliënt en zijn 

echtgenoot.

3. Een cliënt is geen bijdrage in de kosten 

verschuldigd bij:

a. activerend werk verricht door 

deze cliënt als/ bij wijze van een 

integrale benadering van 

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, in afwachting 

van de uitkomst van het 

onderzoek als bedoeld in artikel 

2.3.2 van de wet en de 

aanvraag van de cliënt.

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 



cliënt zijn ontheven of ontzet.

7. Een cliënt kan voor een periode van 

maximaal 13 weken per kalenderjaar, 

tijdens verblijf buiten Nederland, voor 

een maatwerkvoorziening in de vorm 

van een pgb in aanmerking komen, 

indien deze maatwerkvoorziening een 

voortzetting is van een reeds binnen 

Nederland aangevangen 

maatwerkvoorziening in de vorm van 

een pgb. 

Wanneer deze inwoner tijdens verblijf 

in het buitenland, zorgverleners betrekt 

die niet onder de Nederlandse 

belastingwetgeving vallen, dan wordt 

het pgb voor de hele periode waarin 

deze inwoner in het buitenland verblijft 

verlaagd op grond van het voor dat land 

geldende 

aanvaardbaarheidspercentage van het 

Zorginstituut Nederland.

8. 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.

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 

cliënt zijn ontheven of ontzet.

7. Een cliënt kan voor een periode van 

maximaal 13 weken per kalenderjaar, 

tijdens verblijf buiten Nederland, voor 

een maatwerkvoorziening in de vorm 

van een pgb in aanmerking komen, 

indien deze maatwerkvoorziening een 

voortzetting is van een reeds binnen 

Nederland aangevangen 

maatwerkvoorziening in de vorm van 

een pgb. 

Wanneer deze inwoner tijdens verblijf 

in het buitenland, zorgverleners betrekt 

die niet onder de Nederlandse 

belastingwetgeving vallen, dan wordt 

het pgb voor de hele periode waarin 

deze inwoner in het buitenland verblijft 

verlaagd op grond van het voor dat land 

geldende 

aanvaardbaarheidspercentage van het 

Zorginstituut Nederland.

8. De bijdrage is verschuldigd per 

bijdrageperiode conform het 

uitvoeringsbesluit. 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.



Bestaande tekst artikel 21

1. Het college kan op aanvraag van 

cliënten met een beperking of 

chronisch psychische of psychosociale 

problemen die daarmee verband 

houdende aannemelijke meerkosten 

hebben in het kalenderjaar 2019, 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. 

Deze tegemoetkoming bedraagt € 200,- 

per kalenderjaar.

2. De tegemoetkoming, zoals bedoeld in 

lid 1 voor meerkosten in het 

kalenderjaar 2019 kan tot uiterlijk 1 mei 

2020 worden aangevraagd. De 

tegemoetkoming voor deze meerkosten 

in het kalenderjaar 2018 kan tot 

uiterlijk 31 december 2019 worden 

aangevraagd.

3. Het college stelt in nadere regels de 

criteria op voor het in aanmerking 

komen voor de tegemoetkoming 

meerkosten , voor op kalenderjaar 2019 

betrekking hebbende meerkosten, voor 

personen met een beperking of 

chronische problemen.

Artikel vervalt per 1-1-2020

Het artikel komt te vervallen per 1-1-2020

Bestaande tekst artikel 27

1. Een cliënt houdt recht op een lopende 

voorziening verstrekt op grond van de 

Verordening voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Renkum van 2019, totdat het 

college een nieuw besluit heeft 

genomen. 

2. Aanvragen die zijn ingediend onder de 

Verordening voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Renkum van 2019 en waarop 

nog niet is beslist bij het in werking 

treden van deze verordening, worden 

afgehandeld krachtens deze 

Verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Renkum 

Nieuwe tekst artikel 26

5. Een cliënt houdt recht op een lopende 

voorziening verstrekt op grond van de 

Verordening voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Renkum van 2019-2, totdat 

het college een nieuw besluit heeft 

genomen. 

6. Aanvragen die zijn ingediend onder de 

Verordening voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Renkum van 2019-2 en 

waarop nog niet is beslist bij het in 

werking treden van deze verordening, 

worden afgehandeld krachtens deze 

Verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Renkum 



2019-2. 

3. Op bezwaarschriften tegen een besluit 

op grond van de Verordening 

voorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Renkum van 

2019 wordt beslist met inachtneming 

van die Verordening.

4. Van het in lid 2 en 3 gestelde kan in 

bijzondere omstandigheden ten gunste 

van de cliënt worden afgeweken.

2020. 

7. Op bezwaarschriften tegen een besluit 

op grond van de Verordening 

voorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Renkum van 

2019-2 wordt beslist met inachtneming 

van die Verordening.

8. Van het in lid 2 en 3 gestelde kan in 

bijzondere omstandigheden ten gunste 

van de cliënt worden afgeweken.

Bestaande tekst artikel 28

1. Deze verordening treedt in werking op 

de dag na de dag van bekendmaking op 

overheid.nl, onder gelijktijdige 

intrekking van de Verordening 

voorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Renkum van 

2019.

2. Deze verordening wordt aangehaald 

als: Verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Renkum 

2019-2.

Nieuwe tekst artikel 27

1. Deze verordening treedt in werking op 

de dag na de dag van bekendmaking op 

overheid.nl, onder gelijktijdige 

intrekking van de Verordening 

voorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Renkum van 

2019-2.

2. Deze verordening wordt aangehaald 

als: Verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Renkum 

2020.


