
 

  

Adviezen voor wijzigen Verordening & 
Beleidsregels Wmo voor 2023 

 

Als status niet definitief: 

 

Status: 

Ter review  

 

Versie: 

Voor bestuur op 15 september 2022 

 

Laatst gewijzigd: 

2 september 2022 

Opgesteld door: 

Ingrid de Vries-Kromhout,  

Senior medewerker juridische zaken 

 

Datum 

2 september 2022 

 

 



 
 

 
 

2 

 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................. 2 

1. Aanleiding ....................................................................................................... 3 

2. Adviezen en voorstellen voor wijzigingen ............................................... 3 

2.1 Doelgroepenvervoer .......................................................................................... 3 

2.2 Begeleiding basis en speciaal ........................................................................... 3 

2.3 Tegemoetkoming meerkosten .......................................................................... 3 

2.4 Algemeen gebruikelijk ..................................................................................... 4 

2.5 Primaat verhuizen ............................................................................................ 4 

3. Indexatie pgb-tarieven .............................................................................. 4 

3.1 Maatwerkvoorziening schoon huis en kind-/maaltijdverzorging .......................... 4 

3.2 Meedoen in de stad begeleiding en persoonlijke verzorging .................................. 5 

3.3 Dagbesteding .....................................................................................................................6 

3.4 Logeren ................................................................................................................................6 

3.5 Beschermd wonen .............................................................................................................6 

3.6 Verhuizen en primaat verhuizen ....................................................................................6 

3.7 taxi en rolstoeltaxi ..............................................................................................................6 

3.8 sportvoorziening ................................................................................................................6 

4. Indexatie bijdragen in de kosten .............................................................. 7 

4.1 Huishoudelijke ondersteuning ......................................................................................... 7 

4.2 Was-/strijkservice ............................................................................................................. 7 

4.3 Collectief vervoer ............................................................................................................... 7 

5. Proces en planning ...................................................................................... 7 

5.1 Adviesnspraak .................................................................................................................... 7 

5.2 Verordening ....................................................................................................................... 8 

5.3 Beleidsregels ...................................................................................................................... 8 

6 Wijzigingen verordening .............................................................................. 8 

7. Wijzigingen toelichting Verordening ..................................................... 15 

8. Wijzigingen beleidsregels ........................................................................ 15 

Bijlage 1: Inkomensgrenzen .......................................................................... 19 
  



 
 

 
 

3 

 

1. Aanleiding 

 

In het governancedocument openbaar lichaam Rogplus is opgenomen dat Rogplus ten aanzien 

van beleid onder meer een signalerende functie heeft. Rogplus zit immers dicht op de uitvoering 

en vangt deze signalen op. In dit rapport worden voorstellen gedaan ten aanzien van het 

aanpassen van het beleid. Hierbij is gebruik gemaakt van input binnen Rogplus, van de 

onafhankelijke bezwaarschriftencommissie en uit jurisprudentie. 

Voorts is vanuit het bestuur van Rogplus goedkeuring gegeven om het doelgroepenvervoer 

verder vorm te geven, hetgeen verwerkt moet worden in beleid. 

Tot slot is er een noodzaak voor indexatie. 

 

Leeswijzer: 

- Hoofdstuk 2: Adviezen en voorstellen voor wijzigingen  

- Hoofdstuk 3: Indexatie pgb-tarieven 

- Hoofdstuk 4: Indexatie bijdrage in de kosten 

- Hoofdstuk 5: Proces en planning 

- Hoofdstuk 6: Wijzigingen Verordening 

- Hoofdstuk 7: Wijzigingen Toelichting Verordening 

- Hoofdstuk 8: Wijzigingen Beleidsregels 

 

 

2. Adviezen en voorstellen voor wijzigingen 

 

2.1 Doelgroepenvervoer 

Om vanaf het nieuwe vervoerscontract (1 augustus 2023) de werkwijze naar aanleiding van het 

project doelgroepenvervoer te gaan hanteren, is aanpassing van de beleidsregels noodzakelijk. 

Zo is een kleine aanvulling nodig ten aanzien van de voorliggende vervoersvoorzieningen bij 

beleidsregel 1.4.1. Daarnaast dient de beleidsregel van het collectief vervoer (2.7.1) aangepast te 

worden.  

 

2.2 Begeleiding basis en speciaal  

Er bestaan bij individuele begeleiding twee categorieën, namelijk basis en speciaal. Uit oogpunt 

van goedkoopst adequaat is begeleiding categorie basis voorliggend op categorie speciaal. Op 

dit moment wordt op basis van de tekst bij beleidsregel 2.3.3 categorie speciaal uitsluitend 

toegekend aan cliënten met psychiatrische stoornissen of niet aangeboren hersenletsel. Het gaat 

echter niet om de aandoening maar om de complexiteit van de problematiek van de cliënt.  

 

Het onderscheid tussen categorie speciaal en basis is het niveau van de medewerker. De 

afweging die bij de keuze welke categorie geschikt is, moet dan ook hierop gebaseerd zijn.  

 

2.3 Tegemoetkoming meerkosten 

Vanaf 2015 kennen we de mogelijkheid voor een tegemoetkoming en al vanaf dit moment geldt 

dat het volledige eigen risico voor een geheel kalenderjaar moet zijn verbruikt om in aanmerking 

te komen voor een tegemoetkoming. Regelmatig is er discussie dat iemand die in een 
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kalenderjaar 18 jaar wordt of iemand die in een kalenderjaar overlijdt en hierdoor een eigen risico 

naar rato heeft, toch de tegemoetkoming wenst te ontvangen. Alhoewel in de tekst van de 

beleidsregel wel staat dat het gaat om het volledige eigen risico van een geheel kalenderjaar, 

adviseert de bezwaarschriftencommissie om dit te verduidelijken in de toelichting op de 

verordening en in de tekst bij de beleidsregel 2.9.1. 

 

2.4 Algemeen gebruikelijk 

In jurisprudentie is bepaald dat een voorziening slechts algemeen gebruikelijk is als het met een 

minimuminkomen te bekostigen is. Ten behoeve van het bepalen wat reëel is om te kunnen 

bekostigen met een minimuminkomen wordt aansluiting gezocht bij de Participatiewet. Dit dient te 

worden verwerkt in de tekst bij beleidsregel 1.6.2. 

 

2.5 Primaat verhuizen 

Het drempelbedrag voor primaat verhuizen (€ 4.000,00) is al geruime tijd niet geïndexeerd. De 

achterliggende gedachte bij de hoogte van dit drempelbedrag is dat een enkelvoudige 

woningaanpassing (een stoeltraplift of een badkameraanpassing) zonder het moeten afwegen van 

het primaat verhuizen kan plaatsvinden. Inmiddels zijn trapliften gemiddeld al ruim duurder dan het 

huidige drempelbedrag (tussen de € 4.500,00 en € 5.000) en bij de aanbesteding begin 2023 is de 

verwachting dat de prijzen zeker zullen stijgen. De kosten voor badkameraanpassingen variëren 

op dit moment van € 3.500,00 tot € 5.400,00. Voorgesteld wordt om het drempelbedrag te verhogen 

naar € 6.000,00.  

Omdat er nog wel eens discussie is met cliënten over de gevraagde aanpassing die goedkoper is, 

terwijl het gaat om de kosten van het volledig adequaat aanpassen van de woning, wordt 

voorgesteld om dit te verduidelijken bij beleidsregel 2.6.1. 

 

 

3. Indexatie pgb-tarieven 

 

3.1 Maatwerkvoorziening schoon huis en kind-/maaltijdverzorging 

Informele zorg/particuliere hulp: 

1. Minimumloon (21 jaar en ouder, peildatum 1 juli 2022 + 10%1)  

Uurtarief   €                     11,15   
2. Opslag toeslagen 

Vakantietoeslag  €                      0,89  8,00% 

Uurtarief o.b.v. stap 2  €                    12,04   
3. Opslag lasten 

Sociale lasten €                      2,79 25,00% 

Uurtarief o.b.v. stap 3  €                   14,83  
Reëel pgb-tarief  €                   14,83  

 

Voorstel: het huidige uurtarief (€ 12,95) verhogen naar € 14,83. 

 
 
1 In verband met koopkrachtmaatregelen is aangekondigd dat het minimumloon per 2023 met 10% wordt verhoogd. 
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Zzp-er: 

1. Minimumloon (21 jaar en ouder, peildatum 1 juli 2022 +10%) 

Uurtarief   €                    11,15  
2. Opslag toeslagen 

Vakantietoeslag  €                      0,89 8,00% 

Uurtarief o.b.v. stap 2  €                    12,04  
3. Opslag lasten 

Sociale lasten €                      6,69 60,00% 

Uurtarief o.b.v. stap 3  €                   18,73  
Reëel pgb-tarief  €                   18,73  

 

Voorstel: het huidige uurtarief (€ 16,35) verhogen naar € 18,73. 

 

Formele zorg/zorginstelling 

Indexeren volgens NZA (3,72%)2. 

 

3.2 Meedoen in de stad begeleiding en persoonlijke verzorging 

Informele zorg: 

1. CAO FWG GGZ 40 trede 1 (1 mei 2023) 

Uurtarief   €                   15,24  
2. Opslag toeslagen 

Vakantietoeslag  €                     1,22  8,00% 

Uurtarief o.b.v. stap 2  €                   16,46   
3. Opslag lasten 

Sociale lasten  €                     3,81 25,00% 

Uurtarief o.b.v. stap 3  €                   20,27  
Reëel pgb-tarief  €                   20,27   

 
Voorstel: het huidige uurtarief (€ 19,85) verhogen naar € 20,27 

 

Particuliere geschoolde hulp/ZZP-er basis en persoonlijke verzorging: 

1. CAO GGZ schaal 40 trede 10 (1 mei 2023) 

Uurtarief   €                    19,65  
2. Opslag toeslagen 

Vakantietoeslag  €                      1,57 8,00% 

Uurtarief o.b.v. stap 2  €                    21,22  
3. Opslag lasten 

Sociale lasten  €                    11,79 60,00% 

 
 
2https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten 

(voorlopig cijfer voor 2023 (juni 2022)). 

https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten
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Uurtarief o.b.v. stap 3  €                    33,01  
Reëel pgb-tarief  €                    33,01  

 

Voorstel: het huidige uurtarief (€ 30,75) verhogen naar € 33,01 

 

Particuliere geschoolde hulp/ZZP-er speciaal: 

1. CAO GGZ schaal 50 trede 10 (1 mei 2023) 

Uurtarief   €                    24,50  
2. Opslag toeslagen 

Vakantietoeslag  €                      1,96 8,00% 

Uurtarief o.b.v. stap 2  €                    26,46  
3. Opslag lasten 

Sociale lasten  €                    14,70 60,00% 

Uurtarief o.b.v. stap 3  €                    41,16  
Reëel pgb-tarief  €                    41,16  

 

Voorstel: het huidige uurtarief (€ 38,40) verhogen naar € 41,16 

 

Formele zorg/zorginstelling begeleiding basis en speciaal: 

Indexeren volgens NZA (3,72%). 

 

3.3 Dagbesteding 

Formele zorg/zorginstelling dagbesteding: 

Indexeren volgens NZA (3,72%). 

 

3.4 Logeren 

Formele zorg/zorginstelling begeleiding basis en speciaal: 

Indexeren volgens NZA (3,72%). 

 

3.5 Beschermd wonen 

Indexeren volgens NZA (3,72%). 

 

3.6 Verhuizen en primaat verhuizen 

Indexeren volgens consumentenprijzen index van CBS (8,8%)3. 

 

3.7 taxi en rolstoeltaxi  

Indexeren volgens consumentenprijzen index van CBS (8,8%). 

 

3.8 sportvoorziening 

Indexeren volgens consumentenprijzen index van CBS (8,8%) 

 
 
3 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83131ned/table?ts=1655462271924 (voorlopig cijfer) 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83131ned/table?ts=1655462271924


 
 

 
 

7 

 

4. Indexatie bijdragen in de kosten 

 

4.1 Huishoudelijke ondersteuning 

Indexeren volgens NZA (3,72%). 

 

4.2 Was-/strijkservice 

Algemene voorziening (niet gereduceerd) 

Indexeren volgens consumentenprijzen index van CBS (8,8%).  

 

Gereduceerd tarief: 

Voor het gereduceerde tarief voor de was-/strijkservice is uitgegaan van de bedragen en 

aantallen op basis van de NIBUD prijzengids 2021-2022. Deze bedragen worden niet aangepast 

voor 2023 nu nog steeds dezelfde NIBUD prijzengids geldt. 

 

Inkomensgrenzen: 

De inkomensgrenzen worden aangepast op basis van de bijstandsnorm berekend met het 

minimumloon. Dit is te vinden in bijlage 1 bij dit rapport.  

 

4.3 Collectief vervoer 

Indexering vindt jaarlijks plaats op basis van de RET-tarieven. De website van de RET geeft de 

volgende tarieven aan4: 

- Basistarief € 1,01  

- Kilometertarief stadsregio Rotterdam € 0,155 

 

Voor de Verordening 2023 gaan de volgende tarieven gelden voor de ritprijzen van de Regiotaxi: 

- Bestemmingen binnen MVS:  

- Opstaptarief: € 1,01 + kilometertarief: € 0,16  

- Minimumtarief per rit: € 1,30 

- Bestemmingen buiten MVS:  

- Opstaptarief: € 1,01 + kilometertarief: € 0,32 

- Minimumtarief per rit: € 1,80. 

 
 

5. Proces en planning 

 

5.1 Advies inspraak 

De MVS gemeenten hebben alle drie een inspraakverordening5. In deze verordening is geregeld 

dat een bestuursorgaan kan besluiten om documenten voor inspraak vrij te geven. In een periode 

 
 
4 https://www.ret.nl/home/reisproducten/producten-tarieven.html  
5 Maassluis: “Inspraakverordening gemeente Maassluis”, Vlaardingen: “Inspraakverordening” en Schiedam: 
“Inspraakverordening gemeente Schiedam” 

https://www.ret.nl/home/reisproducten/producten-tarieven.html
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van zes weken6 kunnen geïnteresseerden hun zienswijze over de documenten naar voren 

brengen. Conform de inspraakverordeningen besluit elk college of inspraak wordt verleend.  

 

Voor 2023 vinden geen inhoudelijke wijzigingen plaats in de verordening. De Beleidsregels 

bevatten geringe inhoudelijke wijzigingen. Vanwege de beperkte wijzigingen kunnen de colleges 

besluiten om af te zien van inspraak. 

 

5.2 Verordening 

De verordening voor 2023 moet voor 31 december 2022 zijn vastgesteld in de gemeenteraden en 

gepubliceerd.  

 

De planning is als volgt: 

Actie Schiedam Vlaardingen Maassluis 

Concept gereed (incl. juridische 

check) 

Half augustus 2022 

MT ROGplus 23 augustus 2022  

Accounthoudersoverleg 30 augustus 2022 

Vergadering bestuur Rogplus 15 september 2022 

Raadsvoorstel gereed    

Behandeling college    

Raadkamer (commissievergadering)    

Vaststelling Raad    

Publicatie Voor 31 december 2022 

 

5.3 Beleidsregels 

In de toelichting op de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Rogplus wordt 

aangegeven dat de colleges kunnen sturen op de uitvoering door middel van de beleidsregels. 

De beleidsregels voor 2023 moeten voor 31 december 2022 zijn vastgesteld in de colleges en 

gepubliceerd.  

 

De planning is als volgt: 

Actie: Schiedam Vlaardingen Maassluis 

Concept gereed  Half augustus 2022 

MT ROGplus 23 augustus 2022 

Accounthoudersoverleg 30 augustus 2022 

Bestuur Rogplus 15 september 2022 

Vaststelling college    

Publicatie Voor 31 december 2022 

 
 

6 Wijzigingen verordening 

 

In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen in de Verordening opgenomen: 

 
 
6 Artikel 3.16 Awb 
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Artikel: Wijziging: Reden: 

Bijlage 1 

pgb 
Voorziening Artikel Tarief 

schoon huis inclusief kind-

/maaltijdverzorging 

(informeel/particulier) 

10 lid 

4 sub 

a 

€ 12,95 

14,83 per 

uur  

 

schoon huis inclusief kind-

/maaltijdverzorging (zzp-er) 

10 lid 

4 sub 

b 

€ 16,35 

18,73 per 

uur  

 

begeleiding (basis en speciaal) en 

persoonlijke verzorging (informeel/ 

particulier niet opgeleid) 

10 lid 

4 sub 

c 

€ 19,58 

20,27 per 

uur  

Begeleiding basis en persoonlijk 

verzorging 

(particulier opgeleid/zzp-er) 

10 lid 

4 sub 

d 

€ 30,75 

33,01 per 

uur 

Begeleiding speciaal 

(particulier opgeleid/zzp-er) 

10 lid 

4 sub 

e 

€ 38,40 

41,16 per 

uur  

schoon huis inclusief kind-

/maaltijdverzorging (zorginstelling) 

10 lid 

4 sub f 

€ 28,89 

29,96 per 

uur  

begeleiding en persoonlijke 

verzorging (zorginstelling) 

€ 40,79 

42,31 per 

uur 

(basis/PV) 

€ 52,81 

54,77 per 

uur 

(speciaal) 

dagbesteding & vervoer 

(zorginstelling) 

categorie 

licht: € 

41,54 43,09 

per 

dagdeel; 

categorie 

midden: € 

53,59 55,58 

per 

dagdeel; 

categorie 

zwaar: € 

66,99 69,48 

per 

dagdeel; 

Zie Hoofdstuk 3 
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vervoer: € 

7,93 8,22 

per dag; 

rolstoelverv

oer: € 

21,68 22,49 

per dag. 

logeren (zorginstelling) € 203,44 

211,01 per 

etmaal 

Beschermd wonen: 

- Huisvestingscomponent inclusief  

  gemeenschappelijke ruimte(n) 

 

- Huisvestingscomponent alleen 

  gemeenschappelijke ruimte (bij  

  cliënt die zelf huur betaalt) 

- 24-uurs permanent toezicht door  

  zorginstelling 

 

- 24-uurs toezicht in nabijheid  

  door zorginstelling 

 

- Individuele begeleiding bij BW 

 

 

- Dagbesteding bij BW: licht 

 

 

                                       midden 

 

 

                                       zwaar 

 

 

- Vervoer DB bij BW niet- 

  rolstoelgebonden 

- Vervoer DB bij BW  

  rolstoelgebonden 

 

- Persoonlijke verzorging bij BW 

 

 

- Verpleging bij BW 

10 lid 

4 sub 

g 

 

€ 49,07 

50,90 per 

etmaal 

€ 12,26 

12,72 per 

etmaal 

€ 337,59 

350,15 per 

week 

€ 322,89 

334,90 per 

week 

€ 52,81 

54,77 per 

uur 

€ 41,54 

43,09 per 

dagdeel; 

€ 53,59 

55,58 per 

dagdeel; 

€ 66,99 

69,48 per 

dagdeel; 

€ 7,93 8,22 

per dag; 

€ 21,68 

22,49 per 

dag. 

€ 40,79 

42,31 per 

uur  

€ 70,76 

73,39 per 

uur 
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Verhuizen 10 lid 

4 sub 

h 

€ 1.580,00 

1.720,00 

primaat verhuizen 10 lid 

4 sub i 

€ 3.160,00 

3.439,00 

taxi 10 lid 

4 sub 

k 

maximaal € 

1.714,00 

1.865,00 

per 

kalenderjaa

r 

rolstoeltaxi maximaal € 

2.208,00 

2.403,00 

per 

kalenderjaa

r 

sportvoorziening 10 lid 

4 sub l 

€ 3.970,00 

4.320,00 

(afschrijvin

g 3 jaar) 
 

Bijlage 2 

Bijdrage 

in de 

kosten 

van 

algemene 

en 

maatwerk

voorzienin

gen 2020  

Voorziening Artikel  

huishoudelijke hulp 11 lid 2 

sub b t/m 

e 

€ 31,08 32,24 per 

uur 

was- en strijkservice Bezorgkosten tot aan 

de deur: € 8,75 9,52 

per keer 

 

Badhanddoek 

(50x100 cm): € 

0,3841 per stuk 

Washand: € 0,224 

per stuk 

Dekbedovertrek: € 

1,982,15 per stuk 

Hoeslaken: € 1,4962 

per stuk 

Laken: € 0,941,02 

per stuk 

Kussensloop: € 

0,448 per stuk 

Keukenhand- en 

theedoek: € 0,347 

per stuk 

Tafellaken: € 1,5164 

per stuk 

Zie hoofdstuk 4 
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Zakdoek: € 0,2932 

per stuk 

Bustehouder (BH): € 

0,415 per stuk 

Panty: € 0,426 per 

stuk 

Rok: € 1,8399 per 

stuk 

Onderbroek: € 0,358 

per stuk 

Onderhemd: € 0,358 

per stuk 

Overhemd/blouse: € 

1,7287 per stuk 

Broek: € 1, 8399 per 

stuk 

Pyjamadeel/Nachtjap

on: € 1,0312 per 

stuk/deel 

Sokken: € 0,5863 per 

paar 

Trui/vest: € 1,5771 

per stuk 

collectief vervoer Opstaptarief: € 4,00 

+ kilometertarief: € 

2,00 

Minimumtarief per rit: 

€ 10,00 

huishoudelijke hulp 11 lid 3 € 7,50 per uur (niet 

van toepassing voor 

inwoners van 

Vlaardingen) 

Inkomensgrens voor 

inwoners van de 

gemeente Maassluis: 

- ongehuwde 

personen/alleenstaa

nden/alleenstaande 

ouder tot 

pensioenleeftijd 

€ 19.81420.061,00; 

- ongehuwde 

personen/alleenstaa

nden/alleenstaande 

ouder na 

pensioenleeftijd 

€ 17.15219.881,00; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpassing op basis 

van minimumloon 

(zie bijlage 1) 
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- gehuwde personen/ 

samenwonenden tot 

pensioenleeftijd € 

28.30528.659,00; 

- gehuwde personen/ 

samenwonenden na 

pensioenleeftijd € 

23.60828.401,00. 

was- en strijkservice 11 lid 4 1 persoon: € 5,00 per 

week  

2 personen: € 7,00 

per week  

3 (of meer) 

personen: € 9,50 per 

week 

 

- ongehuwde 

personen/alleenstaa

nden/alleenstaande 

ouder tot 

pensioenleeftijd € 

22.86223.148,00; 

- ongehuwde 

personen/alleenstaa

nden/alleenstaande 

ouder na 

pensioenleeftijd € 

19.79122.939,00; 

- gehuwde personen/ 

samenwonenden tot 

pensioenleeftijd € 

32.66033.068,00; 

- gehuwde personen/ 

samenwonenden na 

pensioenleeftijd € 

27.24032.770,00. 

collectief vervoer 11 lid 5 Bestemmingen 

binnen MVS:  

Opstaptarief: € 

0,991,01 + 

kilometertarief: € 

0,156  

Minimumtarief per rit: 

€ 1,30 

Bestemmingen 

buiten MVS:  

 

zie paragraaf 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpassing op basis 

van minimumloon 

 (zie bijlage 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zie paragraaf 2.3 
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Opstaptarief: € 

0,991,01 + 

kilometertarief: € 

0,302 

Minimumtarief per rit: 

€ 1,80. 
 

Bijlage 3 

meerkost

en 

Betreft: Artikel Tarief 

Inkomensgrens 16 lid 1 Inwoners Maassluis 

(130%) 

- ongehuwde 

personen/alleenstaande

n/alleenstaande ouder 

tot pensioenleeftijd 

€ 19.81420.061,00; 

- ongehuwde 

personen/alleenstaande

n/alleenstaande ouder 

na pensioenleeftijd 

€ 17.15219.881,00; 

- gehuwde personen/ 

samenwonenden tot 

pensioenleeftijd € 

28.30528.659,00; 

- gehuwde personen/ 

samenwonenden na 

pensioenleeftijd € 

23.60828.401,00. 

Inwoners Schiedam 

(120%) 

ongehuwde 

personen/alleen-

staanden/alleenstaande 

ouder tot 

pensioenleeftijd 

€ 18.29018.518,00; 

ongehuwde 

personen/alleen-

staanden/alleenstaande 

ouder na 

pensioenleeftijd 

€ 15.01618.352,00; 

gehuwde personen/ 

samenwonenden tot 

pensioenleeftijd € 

26.12826.454,00; 

 

 

 

Aanpassing op basis 

van minimumloon 

(zie bijlage 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

zie paragraaf 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpassing op basis 

van minimumloon 

(zie bijlage 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zie paragraaf 2.3 
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gehuwde personen/ 

samenwonenden na 

pensioenleeftijd € 

21.45126.216,00. 
 

 
 

7. Wijzigingen toelichting Verordening 

 

In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen in de Toelichting op de Verordening opgenomen: 

 

Artikel Wijziging: Reden: 

16 Artikel 16. Tegemoetkoming meerkosten voor inwoners 

uit Maassluis en Schiedam met een beperking of 

chronische problemen  

Deze bepaling betreft een uitwerking van artikel 2.1.7 van de 

wet. Daarin is opgenomen dat bij verordening kan worden 

bepaald dat door het college aan personen met een 

beperking of chronische psychische of psychosociale 

problemen die daarmee verband houdende aannemelijke 

meerkosten hebben, een tegemoetkoming wordt verstrekt 

ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie. 

De gemeente Vlaardingen verstrekt deze tegemoetkoming 

niet. Uitsluitend inwoners uit Maassluis en Schiedam kunnen 

voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen.  

Relevant is dat er, indien mogelijk, moet worden vastgelegd 

in welke gevallen en in welke mate een tegemoetkoming 

wordt verstrekt (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 

140). De gemeenten Maassluis en Schiedam bepalen in dit 

artikel in welke situaties de tegemoetkoming wordt verstrekt. 

Van een langdurige indicatie is sprake indien de indicatie in 

het kalenderjaar minimaal 6 maanden geldig is. Voor het 

eigen risico geldt dat het gehele bedrag, dat is genoemd in 

artikel 19 lid 1 van de zorgverzekeringswet, is verbruikt. Dit 

betekent dat een cliënt die slechts een deel van een jaar 

verzekerd is geweest en naar rato een lager eigen risico 

heeft in dat jaar, niet in aanmerking komt. 

De tegemoetkoming wordt uitsluitend op aanvraag verstrekt. 

De beslissing op een dergelijke aanvraag is een 

beschikking. De bepalingen in de Awb, onder andere over 

bezwaar en beroep, zijn hierop van toepassing. 

Zie paragraaf 2.3 

8. Wijzigingen beleidsregels 

 

In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen in de Beleidsregels opgenomen met uitzondering van 

de gewijzigde jaartallen: 
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Beleidsregel: Wijziging: Reden: 

1.4.1  - algemeen beschikbare vervoersinitiatieven. Zie paragraaf 2.1 

1.6.2 Criteria bij het beoordelen of iets algemeen 

gebruikelijk is: 

- is het middel niet speciaal voor mensen met een 

handicap of beperking? 

- is het normaal in de handel verkrijgbaar, overal te 

koop? 

- is het financieel te dragen met een 

minimuminkomen niet aanzienlijk duurder dan 

vergelijkbare producten?  

Indien de drie vragen met ‘ja’ kunnen worden 

beantwoord, is veelal sprake van een algemeen 

gebruikelijke zaak. 

Voor het vaststellen of de kosten van een 

voorziening financieel te dragen zijn met een 

minimuminkomen, wordt aangesloten bij het beleid 

van leenbijstand (participatiewet) en wordt als volgt 

berekend: Norm Participatiewet x 5% x 36.  

Zie paragraaf 2.4 

2.3.3 Categorie speciaal is uitsluitend bestemd voor 

cliënten met complexe de volgende 

(gedrags)problematiek, waarbij begeleiding op Hbo-

niveau noodzakelijk is: 

- psychiatrische stoornissen; 

- niet aangeboren hersenletsel. 

Zie paragraaf 2.2 

 

Bij dure woningaanpassingen, waarbij de kosten 

voor het volledig adequaat aanpassen van de 

woning hoger zijn dan € 4.000,006.000,00, wordt 

beoordeeld of verhuizen mogelijk is en de 

goedkoopst adequate oplossing is. Er moet worden 

verantwoord waarom verhuizen ofwel het 

verstrekken van een verhuis- en klusvoucher geen 

adequate oplossing is. Het primaat ligt immers bij 

verhuizen. 

Zie paragraaf 2.5 
Beleidsregel 2.6.1 primaat verhuizen: 

Als de kosten van een woningaanpassing hoger 

zijn dan € 4.000,006.000,00 en er bestaan voor 

de cliënt geen zwaarwegende redenen die zich 

verzetten tegen een verhuizing, dan is uit oogpunt 

van de goedkoopst adequate voorziening, 

verhuizen voorliggend aan het aanpassen van de 

woning (primaat verhuizen).  

 

Wet- en regelgeving: Verordening artikel 7 lid 7 
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2.7.1 

Voor de vervoersbehoefte van cliënten die voor (een 
deel van) hun vervoersbehoefte geen gebruik 
kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer 
is een collectief vervoerssysteem in het leven 
geroepen, "de Regiotaxi Waterweg". De Regiotaxi 
Waterweg zorgt voor vervoer van deur-tot-deur. De 
Regiotaxi Waterweg beschikt over adequaat vervoer 
voor de gehele doelgroep, inclusief de rolstoel- en 
scootermobielgebruikers. 
De Regiotaxi Waterweg rijdt dagelijks van 7.00 tot 
24.00 uur. Het vervoersgebied bestaat uit een intern 
vervoersgebied (het grondgebied van de gemeenten 
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) aangevuld 
met een extern vervoersgebied. Dit externe 
vervoersgebied is het gebied tot en met 5 openbaar 
vervoer zones vanaf het woonadres van de cliënt. 
Dit betekent dat het externe vervoersgebied voor 
cliënten uit de regio Nieuwe Waterweg Noord per 
woonplaats kan verschillen. 
 
Criterium: 
- loopafstand van minder dan 800 meter. 
 
Het gebruik van algemeen beschikbare 
vervoersinitiatieven is voorliggend op het gebruik 
van de Regiotaxi Waterweg. Dit geldt ook wanneer 
een cliënt nog deels gebruik kan maken van het 
reguliere openbaar vervoer. De cliënt kan die in 
aanmerking komt voor een pas voor de Regiotaxi 
Waterweg kan uitsluitend gebruiken voor de ritten 
waarvoor hij geen gebruik kan maken van het 
reguliere openbaar vervoer of van algemeen 
beschikbare vervoersinitiatieven. Dit wordt bij de 
toekenning in de beschikking vastgelegd in de vorm 
van een individueeel reizigersprofiel. tegen betaling 
van een gereduceerd tarief reizen 

Zie paragraaf 2.1 
Beleidsregel 2.7.1 indicatie collectieve 

vervoersvoorziening: 

Een cliënt kan voor (een deel van) zijn regionale 

vervoersbehoefte in aanmerking worden gebracht 

voor een collectieve vervoersvoorziening in 

aanmerking worden gebracht, indien beperkingen 

het gebruik of het bereiken van het reguliere 

openbaar vervoer of het bereiken van het reguliere 

openbaar vervoer onmogelijk maken en de cliënt 

een regionale vervoersbehoefte heeft. 

 

Wet- en regelgeving: Wmo artikel 1.1.1, 

Verordening artikel 7 en artikel 11 lid 4 
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2.9.1 De tegemoetkoming in de meerkosten voor het eigen 
risico wordt uitsluitend verstrekt indien het gehele 
bedrag van het eigen risico, dat is genoemd in artikel 
19 lid 1 van de zorgverzekeringswet, is verbruikt. Dit 
betekent dat een cliënt die slechts een deel van een 
jaar verzekerd is geweest en naar rato een lager eigen 
risico heeft in dit jaar, niet in aanmerking komt voor de 
tegemoetkoming in de meerkosten. 
 
Uitsluitend een door de belastingdienst vastgesteld 
inkomen wordt geaccepteerd. Het gaat om het 
inkomen van twee jaar eerder dan het kalenderjaar 
van de aanvraag. Het inkomen van alle meerderjarige 
huisgenoten binnen de leefeenheid, met uitzondering 
van eerstegraads familieleden (ouders/kinderen), is 
bepalend. 
 
Een aanvraag moet zijn ingediend voor 1 juni van het 
jaar na het kalenderjaar van de aanvraag. Een te laat 
ingediende aanvraag wordt niet in behandeling 
genomen. 

Zie paragraaf 2.3 

 

 

 



 
 
Bijlage 1: Inkomensgrenzen 

 

 

minimum maandloon 1 juli 2021 1701

vakantietoestlag 8% 1837,08

minimumloon per jaar tot 

pensioenleeftijd (gehuwd) 22044,96

minimumloon per jaar na 

pensioenleeftijd (gehuwd) 21846,56

M 130% S 120%

grenzen 

2022 M

grenzen 

2022 S

grenzen 

2023 M

grenzen 

2023 S 150%

grenzen 

2022

grenzen 

2023

Bijstandnorm alleenstaande tot 

pensioenleeftijd 15431,47 20060,91 18517,77 19814 18290 20061 18518 23147,21 22862 23148

Bijstandnorm alleenstaande na 

pensioenleeftijd 15292,59 19880,37 18351,11 17152 15016 19881 18352 22938,88 19791 22939

Bijstandnorm gehuwden tot 

pensioenleeftijd 22044,96 28658,45 26453,95 28305 26128 28659 26454 33067,44 32660 33068

Bijstandnorm gehuwden na 

pensioenleeftijd 21846,56 28400,52 26215,87 23608 21451 28401 26216 32769,83 27240 32770

was-&strijkservice150%meerkosten (M 130%, S 120% / AAV Maassluis 130%) 


