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Wijziging Verordening maatschappeli jke ondersteuning  gemeente Vaals versie 2020  
Versie INSPRAAK (september 2019) 

 
Leeswijzer: 

• Vet gedrukte tekst: betreft toevoeging 
• Onderstreepte tekst: betreft gewijzigde tekst. 
• Doorgehaalde tekst: betreft geschrapte tekst 
• Artikelen die niet gewijzigd zijn dan wel niet zijn overgeheveld vanuit het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015, zijn niet in onderstaand over-

zicht opgenomen. Hiertoe wordt verwezen naar de integrale inspraakversie van de verordening. 
 
 
Bestaande tekst 
Hoofdstuk 9: waardering mantelzorgers en te-
gemoetkoming meerkosten personen met een 
beperking of chronische problemen  

Nieuwe tekst 
Hoofdstuk 9: waardering mantelzorgers en te-
gemoetkoming meerkosten personen met een 
beperking of chronische problemen 
 

 

Aanleiding wijziging 
De tegemoetkoming meerkosten personen met 
een beperking of chronische problemen is in de 
gemeente Vaals geen onderdeel van de Wmo-
verordening maar het minimabeleid. 

 
Bestaande tekst 
Bijlage 2: grondslag en duur van de Eigen Bij-
drage (CAK) 

Nieuwe tekst 
Bijlage 2: grondslag en duur van de eigen bij-
drage via het Centraal Administratie Kantoor 
(CAK) 

Aanleiding wijziging 
Correcte omschrijving. 

 
 

Bestaande tekst 
Artikel 13. Regels voor pgb 
 

 

Nieuwe tekst 
Artikel 13. Regels voor pgb 

10.  De eigen bijdrage in de kosten 
verschuldigd voor ondersteuning 
wordt berekend en vastgesteld op 
het toegestane maximumbedrag 
conform het landeli jke Uitvoe-
ringsbesluit maatschappeli jke 

Aanleiding wijziging 
De eigen bijdrage voor een pgb was niet expli-
ciet opgenomen in de verordening. 



Versie INSPRAAK september 2019    Wijzigingen Verordening maatschappelijke ondersteuning  versie 2020 – CONCEPT-INSPRAAKVERSIE      Pagina 2 van 6 

 

ondersteuning 2015. 

 
 
 
Bestaande tekst 
Artikel 17. Bi jdrage in de kosten van 
maatwerkvoorzieningen, pgb’s en f inan-
ciële tegemoetkomingen 

1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten 
verschuldigd voor een maatwerkvoor-
ziening dan wel pgb of financiële tege-
moetkoming, zolang de cliënt van de 
maatwerkvoorziening gebruik maakt of 
gedurende de periode waarvoor het 
pgb of financiële tegemoetkoming 
wordt verstrekt, overeenkomstig het Be-
sluit maatschappelijke ondersteuning, 
en afhankelijk van het inkomen en ver-
mogen van de cliënt en zijn echtgenoot. 

2. De bijdrage, dan wel het totaal van de 
bijdragen, is gelijk aan de kostprijs, ten-
zij overeenkomstig hoofdstuk 3 van het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 of het vol-
gende lid  een lagere bijdrage is ver-
schuldigd. 

3. Voor alle categorieën personen, ge-
noemd in artikel 3.8, eerste lid, van het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt de 
bijdrage, dan wel het totaal van de bij-
dragen, als volgt vastgesteld: 

a. de minimale eigen bijdrage 
wordt vastgesteld op 80% van 
het toepasbaar maximum be-

Nieuwe tekst 
Artikel 17. Bi jdrage in de kosten van 
maatwerkvoorzieningen, pgb’s en f inan-
ciële tegemoetkomingen 

1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten 
verschuldigd voor een maatwerkvoor-
ziening dan wel pgb of financiële tege-
moetkoming, zolang de cliënt van de 
maatwerkvoorziening gebruik maakt of 
gedurende de periode waarvoor het 
pgb of financiële tegemoetkoming 
wordt verstrekt, overeenkomstig het Be-
sluit maatschappelijke ondersteuning, 
en afhankelijk van het inkomen en ver-
mogen van de cliënt en zijn echtgenoot. 

2. De bijdrage, dan wel het totaal van de 
bijdragen, is gelijk aan de kostprijs, tot 
aan ten hoogste €  19,00 per 
maand voor de ongehuwde cl iënt 
of de gehuwde cl iënten tezamen, 
tenzij overeenkomstig artikel 2.1.4a, 
vijfde lid, van de wet of tenzij overeen-
komstig hoofdstuk 3 van het Uitvoe-
ringsbesluit Wmo 2015 of het volgende 
lid een lagere bijdrage is verschuldigd. 

3. Voor alle categorieën personen, ge-
noemd in artikel 3.8, eerste lid, van het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt de 
bijdrage, dan wel het totaal van de bij-

Aanleiding wijziging 
De eigen bijdrage bedraagt per 2020 100% en 
geen 80% meer. De eigen bijdrage voor be-
schermd wonen is inkomensafhankelijk. Collec-
tief vervoer valt niet binnen het abonnementsta-
rief; hiervoor is door de cliënt een bijdrage aan 
Omnibuzz verschuldigd. 
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drag uit het Uitvoeringsbesluit 
Wmo 2015; 

b. het startpunt van de inkomens-
afhankelijke eigen bijdrage 
wordt vastgesteld op het toe-
pasbaar bedrag uit het Uitvoe-
ringsbesluit Wmo 2015; 

c. het percentage voor de bereke-
ning van de inkomensafhanke-
lijke eigen bijdrage wordt vast-
gesteld op 80% van het toe-
pasbaar maximum percentage 
uit het Uitvoeringsbesluit Wmo 
2015.  

 

dragen, als volgt vastgesteld: 
a. de minimale eigen bijdrage wordt 

vastgesteld op 100% van het toe-
pasbaar maximum bedrag uit het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015; 

b.  het startpunt van de inkomensaf-
hankelijke eigen bijdrage wordt 
vastgesteld op het toepasbaar be-
drag uit het Uitvoeringsbesluit Wmo 
2015. 

c. het percentage voor de berekening 
van de inkomensafhankelijke eigen 
bijdrage wordt vastgesteld op 80% 
van het toepasbaar maximum per-
centage uit het Uitvoeringsbesluit 
Wmo 2015. 

7.  De inkomensafhankeli jke eigen 
bijdrage voor beschermd wonen 
(zorg in natura)  wordt berekend 
en vastgesteld op het toegestane 
maximumbedrag conform het lan-
deli jke Uitvoeringsbesluit Wmo 
2015.  

8.  Het collectief vervoer is uitgezon-
derd van het abonnementstarief.  
In afwijking van artikel 2.1.4a, 
vierde l id, van de wet bedraagt 
de hoogte van de eigen bijdrage 
voor de maatwerkvoorziening 
voor vervoer €  0,80 per zone. De 
bijdrage voor de collectieve 
vraagafhankeli jke vervoersvoor-
ziening (CVV) “Omnibuzz” is ver-
schuldigd door de cl iënt zelf  aan 
de vervoerder. Een cl iënt met een 
Wmo-indicatie kan met korting en 
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tegen gereduceerd tarief maxi-
maal 5 zones reizen met Omni-
buzz. De tarieven bestaan uit een 
pri js per zone plus een opstapta-
rief (een extra zone). Er geldt een 
maximum reisbudget van 750 zo-
nes per kalenderjaar per reiziger. 
In bi jzondere gevallen kan een 
hoger reisbudget worden toege-
kend, enkel na onderzoek door de 
Wmo–consulent (maatwerk).  

9.  De bijdrage voor een maatwerk-
voorziening of pgb kan ti jdeli jk 
worden opgeschort of gestopt, bi j  
voorbeeld als de cl iënt t i jdeli jk 
verbli jft  in een ziekenhuis of reva-
l idatie-instel l ing. Voor uitzonder-
l i jke gevallen kan een hardheids-
clausule worden toegepast.  

10.  De bijdrage is verschuldigd vanaf 
het moment van de daadwerkeli j-
ke start van de ondersteuning of 
levering van de voorziening. 

   
 
Bestaande tekst 
Artikel 18. Regels voor bijdrage in de kosten van 
algemene voorzieningen  

1. Een cliënt is een door het college vast-
gestelde bijdrage verschuldigd in de 
kosten voor het gebruik van: 

a.  Niet van toepassing  
2. Als toepassing is gegeven aan het vori-

ge lid, draagt het college zorg voor de 

Nieuwe tekst 
Artikel 18. Regels voor bijdrage in de kosten van 
algemene voorzieningen  

1. Een cliënt is een door het college vast-
gestelde bijdrage verschuldigd in de 
kosten voor het gebruik van: 

a.  Niet van toepassing  
2. Als toepassing is gegeven aan het vori-

ge lid, draagt het college zorg voor de 
kenbaarheid van de laatstelijk in de 

Aanleiding wijziging 
De omschrijving leidt tot verwarring. De nieuwe 
tekst is korter en krachtiger. 
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kenbaarheid van de laatstelijk in de 
plaats gestelde bedragen. 

plaats gestelde bedragen. 
1. Een cl iënt is geen door het colle-

ge vastgestelde bijdrage ver-
schuldigd in de kosten voor het 
gebruik van algemene voorzienin-
gen. 
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Bestaande tekst 
Artikel 23. Jaarlijkse waardering mantelzorgers 
6.  Aanvragen kan van 1 oktober tot en met 1 
mei van het volgende kalenderjaar.  
 

Nieuwe tekst 
Artikel 23. Jaarlijkse waardering mantelzorgers 

6.  Aanvragen kan van 1 oktober tot en met 1 
mei van het volgende kalenderjaar.  

6. Het college hanteert een ruime 

aanvraagtermijn om de zorgvra-

ger in de gelegenheid te stel len 

de bli jk van waardering aan te 

vragen.  

Aanleiding wijziging 
De aanvraagtermijn is ruim. Het benoemen van 
een specifieke periode zorgt wellicht voor jaar-
lijkse aanpassing, in de uitvoeringspraktijk is 
hier behoefte aan. Voor 2019/2020 is vastge-
houden aan de huidige termijn. 

 


