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Artikel 3.2, lid 1, onderdeel d d. voor zover de cliënt de beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie niet 
kan verminderen of wegnemen:
1. op eigen kracht;
2. met gebruikelijke hulp; 
3. met mantelzorg; 
4. met hulp van andere personen uit het sociale netwerk;
5. met gebruikmaking van algemene voorzieningen;
6. door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten.

d. voor zover de cliënt de beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie niet 
kan verminderen of wegnemen:
1. op eigen kracht;
2. met gebruikelijke hulp; 
3. met mantelzorg; 
4. met hulp van andere personen uit het sociale netwerk;
5. met gebruikmaking van algemene voorzieningen;
6. met gebruikmaking van algemeen gebruikelijke voorzieningen;
7. door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten.

Artikel 4.1, lid, onderdeel g indien de cliënt naar het oordeel van het Drechtstedenbestuur redelijkerwijs niet 
in staat kan worden geacht het persoonsgebonden budget te beheren, tenzij de 
cliënt het beheren laat uitvoeren door een gemachtigde die:
• niet werkzaam is bij of via de rechtspersoon waar de ondersteuning met het 
persoonsgebonden budget wordt betrokken.
• niet de rechtspersoon is, of gelieerd is aan de rechtspersoon waar 
ondersteuning met het persoonsgebonden budget wordt betrokken.

indien de cliënt naar het oordeel van het Drechtstedenbestuur redelijkerwijs niet 
in staat kan worden geacht het persoonsgebonden budget te beheren, tenzij de 
cliënt het beheren laat uitvoeren door een derde die wel in staat kan worden 
geacht het persoonsgebonden budget te beheren;

Artikel 4.2, lid 3 en 4 (dit 
betreft het nieuwe lid 4, het 
huidige lid 4 is vernummerd 
naar lid 5)

3. In afwijking van het tweede lid is een persoonsgebonden budget bij betrekking 
van respectievelijk individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf 
van een persoon die behoort tot het sociale netwerk, waaronder begrepen de 
personen waarop artikel 5.22, derde lid van de Regeling langdurige zorg van 
toepassing is, of een persoon die de dienst niet verleent vanuit een van de in 
artikel 5.22, eerste lid, onderdeel a tot en met c Regeling langdurige zorg 
genoemde situaties respectievelijk per uur, dagdeel en etmaal gelijk aan het in 
artikel 5.22, eerste lid, Regeling langdurige zorg genoemde bedrag.

3. In afwijking van het tweede lid is een persoonsgebonden budget bij betrekking 
van respectievelijk individuele begeleiding of dagbesteding van een persoon die 
behoort tot het sociale netwerk, waaronder begrepen de personen waarop artikel 
5.22, derde lid van de Regeling langdurige zorg van toepassing is, of een persoon 
die de dienst niet verleent vanuit een van de in artikel 5.22, eerste lid, onderdeel 
a tot en met c Regeling langdurige zorg genoemde situaties respectievelijk per 
uur of dagdeel gelijk aan het in artikel 5.22, eerste lid, Regeling langdurige zorg 
genoemde bedrag.
4.  In afwijking van het tweede lid is een persoonsgebonden budget bij betrekking 
van kortdurend verblijf van een persoon die behoort tot het sociale netwerk, 
waaronder begrepen de personen waarop artikel 5.22, derde lid van de Regeling 
langdurige zorg van toepassing is, of een persoon die de dienst niet verleent 
vanuit een van de in artikel 5.22, eerste lid, onderdeel a tot en met c Regeling 
langdurige zorg genoemde situaties per uur etmaal gelijk aan anderhalf maal het 
in artikel 5.22, eerste lid, Regeling langdurige zorg genoemde bedrag.


