
Artikel Huidige verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning Drechsteden (vastgesteld op 1 december 2020)

Gewijzigde verordening maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 
(vast te stellen 5 oktober 2021)

Artikel 2.3 lid 2 Het Drechtstedenbestuur vraagt voor het gesprek aan de cliënt alle 
overige gegevens en bescheiden die voor het onderzoek nodig zijn en 
waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen, te verschaffen. 
Hiertoe behoort in ieder geval een identificatiedocument als bedoeld in 
artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, tenzij het 
Drechtstedenbestuur daarover al beschikt

Het Drechtstedenbestuur vraagt voor het gesprek aan de cliënt alle 
gegevens en bescheiden die voor het onderzoek nodig zijn en waarover 
hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen, te verschaffen.

Artikel 4.2, lid 2 en 3 (nieuw) 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.

Artikel 4.2 lid 5 (was lid 2) 2. De hoogte van een persoonsgebonden budget voor dienstverlening 
is, indien sprake is van dienstverlening door professionele hulpverleners, 
die de ondersteuning verlenen vanuit een van de in artikel 5.22, eerste 
lid, onderdeel a tot en met c Regeling langdurige zorg genoemde 
situaties en die de ondersteuning verlenen conform de geldende 
kwaliteitsstandaarden:
a. bij kortdurend verblijf gelijk aan de onderliggende prijs waarvoor het 
Drechtstedenbestuur de verblijfscomponent van kortdurend verblijf heeft 
gecontracteerd, met dien verstande dat het persoonsgebonden budget 
nooit hoger is dan de werkelijke kosten.
b.bij huishoudelijke ondersteuning gelijk aan het loon uit de cao 
Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg behorende bij de hoogste 
trede van functiegroep ‘Hulp bij het huishouden’, vermeerderd met 20% 
in verband met vakantietoeslag en de tegenwaarde van verlofuren, en 
bij huishoudelijke ondersteuning + gelijk aan het persoonsgebonden 
budget voor huishoudelijke ondersteuning, vermeerderd met 22,5%.
c. bij overige diensten gelijk aan de onderliggende prijs waarvoor het 
Drechtstedenbestuur deze diensten heeft gecontracteerd, met dien 
verstande dat het persoonsgebonden budget nooit hoger is dan de 
werkelijke kosten.

5. De hoogte van een persoonsgebonden budget voor dienstverlening 
is, indien sprake is van dienstverlening door een professionele 
hulpverlener, die de ondersteuning verleent vanuit een van de in artikel 
5.22, eerste lid, onderdeel a tot en met c Regeling langdurige zorg 
genoemde situaties en die de ondersteuning verleent conform de 
geldende kwaliteitsstandaarden:
a. bij kortdurend verblijf gelijk aan de onderliggende prijs waarvoor het 
Drechtstedenbestuur de verblijfscomponent van kortdurend verblijf heeft 
gecontracteerd, met dien verstande dat het persoonsgebonden budget 
nooit hoger is dan de werkelijke kosten.
b.bij huishoudelijke ondersteuning gelijk aan het per 1 januari van het 
kalenderjaar geldende loon uit de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en 
Thuiszorg behorende bij de hoogste trede van functiegroep ‘Hulp bij het 
huishouden’, vermeerderd met 20% in verband met vakantietoeslag en 
de tegenwaarde van verlofuren.
c. bij overige diensten gelijk aan de onderliggende prijs waarvoor het 
Drechtstedenbestuur deze diensten heeft gecontracteerd, met dien 
verstande dat het persoonsgebonden budget nooit hoger is dan de 
werkelijke kosten.
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Artikel 4.2, lid 6 (was lid 3 en 4) 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.

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;
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%.

Artikel 5.1, eerste lid 1. De cliënt is een bijdrage verschuldigd voor een maatwerkvoorziening, 
met uitzondering van:
a. woningaanpassingen voor minderjarige kinderen.
b. de vergoeding voor het gebruik van een bruikleenauto, een (eigen) 
auto, een taxi of rolstoeltaxi.
c. elektrische deuropeners in gemeenschappelijke ruimten.

1.De cliënt is een bijdrage verschuldigd voor een maatwerkvoorziening, 
met uitzondering van:
a.woningaanpassingen voor minderjarige kinderen.
b.de vergoeding voor het gebruik van een bruikleenauto, een (eigen) 
auto, een taxi of rolstoeltaxi.
c. elektrische deuropeners in gemeenschappelijke ruimten.
d.de verhuiskostenvergoeding.

Artikel 11.2 Het Drechtstedenbestuur overweegt en beslist jaarlijks of de in het kader 
van deze verordening en het op deze verordening berustende Besluit 
nadere regels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden geldende 
bedragen moeten worden verhoogd of verlaagd.

De Drechtraad kan de in deze verordening opgenomen bedragen 
jaarlijks per 1 januari indexeren.


