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Aan het Drechtstedenbestuur  
t.a.v. de heren P.L. Paans / P.J. Heijkoop 
Postbus 619  
3300 AP DORDRECHT  
 
 
Datum:  3 mei 2021 
Betreft:   Advies Actualisatie Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning Drechtsteden 
Kenmerk:  21/05/01/PS-MT 
 
 
 
Geachte heren Paans en Heijkoop, 
 
Hartelijk dank voor uw adviesaanvraag met betrekking tot de ‘Actualisatie Verordening 
maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden’. We hebben het volgende 
advies en verder nog een aantal vragen. 
 
Artikel 4.2 Hoogte persoonsgebonden budget 
1.De hoogte van een persoonsgebonden budget voor hulpmiddelen en woningaanpassingen is gelijk 
aan de prijs van de goedkoopst passende voorziening, inclusief onderhoud, reparatie en verzekering, 
zoals die door het Drechtstedenbestuur aan de gecontracteerde aanbieder zou zijn verschuldigd, met 
dien verstande dat het persoonsgebonden budget nooit hoger is dan de werkelijke kosten. 
2. Het persoonsgebonden budget voor vervoerskosten bedraagt: 
a. voor het gebruik van een bruikleen auto: maximaal € 793,47 per jaar. 
b. voor het gebruik van een (eigen) auto: maximaal € 982,99 per jaar. 
c. voor het gebruik van een taxi: maximaal € 1.312,04 per jaar. 
d. voor het gebruik van een rolstoeltaxi: maximaal € 1.947,23 per jaar. 
e. voor de medisch noodzakelijke begeleiding in het collectief vervoer: maximaal € 223,88 per jaar. 
3.Bij dienstverlening is sprake van een gedifferentieerde tariefstelling voor inkoop via een 
persoonsgebonden budget bij een professionele hulpverlener en inkoop bij een niet-professionele 
hulpverlener of persoon uit het sociaal netwerk. 
 
Onderscheid auto en rolstoelauto 
We zijn van mening dat er bij 2b een onderscheid gemaakt moet worden tussen het gebruik van een 
auto en het gebruik van een rolstoelauto. Bij de taxi wordt ook onderscheid gemaakt, waarom dat niet 
bij een eigen auto? De aanpaskosten zijn vele malen hoger als je in een eigen rolstoel in een auto 
vervoerd moet worden. Het PGB wordt vaak gebruikt om een deel van de kosten voor het aanpassen 
van een auto of bus te betalen.  
 
6. De hoogte van een persoonsgebonden budget voor dienstverlening bedraagt, indien sprake is van 
dienstverlening door een niet-professionele hulpverlener of een persoon uit het sociaal netwerk, 
waaronder begrepen de personen waarop artikel 5.22, derde lid van de Regeling langdurige zorg van 
toepassing is. 
a. bij kortdurend verblijf per etmaal gelijk aan anderhalf maal het in artikel 5.22, eerste lid, Regeling 
langdurige zorg genoemde bedrag; 
b. bij individuele begeleiding per uur gelijk aan het in artikel 5.22, eerste lid, Regeling langdurige zorg 
genoemde bedrag; 
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c. bij dagbesteding per dagdeel gelijk aan het in artikel 5.22, eerste lid, Regeling langdurige zorg 
genoemde bedrag; 
d. bij huishoudelijke ondersteuning per uur gelijk aan het per 1 januari van het kalenderjaar geldende 
minimumloon als bedoeld in artikel 8 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per uur, 
vermeerderd met 20%. 
 
Eigen kracht (bij 6d) 
Als iemand uit de eigen omgeving huishoudelijke ondersteuning geeft, valt dat niet onder 'eigen 
kracht'? Hoe wordt bepaald wanneer het verwacht kan worden dat mensen in de omgeving taken 
overnemen en wanneer wordt er een PGB verstrekt?  
 
Artikel 7. Bestrijding misbruik of oneigenlijk gebruik van voorzieningen (7) 
 
7.1 Fraudepreventie: ter controle wordt onder meer gebruik gemaakt van bestandsvergelijkingen met 
actuele gegevens en van de samenloopsignalen die daaruit voorkomen. We vragen ons af welke 
bestandsvergelijkingen dat zijn en hoe verhoudt zich dat met de privacywetgeving? Van welke 
controlemogelijkheden wordt nog meer gebruik gemaakt gezien de woorden ‘onder meer’? 
 
7.2 Controle: hier wordt gesproken over het gebruik van risicoprofielen. We vragen ons af welke dat 
zijn en hoe verhoudt een en ander zich tot de privacywetgeving c.q. grondwet (discriminatieverbod)? 
 
Artikel 9 Naleving klachtenregeling en medezeggenschapsregeling 
We vragen ons af hoe het Drechtstedenbestuur in de praktijk toeziet op de naleving van de 
klachtregeling (9.1) van aanbieders en de naleving van de medezeggenschapsregeling (9.2) van 
aanbieders? 
 
In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ir. P. (Pieter) Struijs,  
Voorzitter Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden 
 
 
 
 


