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HOOFDSTUK 1.  BEGRIPSBEPALINGEN EN REIKWIJDTE 

Begripsbepalingen  

Huidige verordening Nieuwe verordening 

Niet van toepassing g. financiële maatwerkvoorziening: een tegemoetkoming in de kosten die 
rechtstreeks aan de cliënt kan worden uitbetaald en waarvoor geen oordeel 
wordt gegeven over de kwaliteit, tenzij het gaat om eenvoudige 
woningaanpassingen en/of woonvoorzieningen; 

r. Spoedeisend geval: een (onvoorziene) situatie die geen uitstel verdraagt; r. Spoedeisende situatie: een (onvoorziene) situatie die geen uitstel verdraagt; 

HOOFDSTUK 2.  PROCEDUREGELS 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

Artikel 2.7  Advisering bij melding of aanvraag 
2. De cliënt dan wel zijn huisgenoot verleent zijn medewerking aan het 

onderzoek voor zover dat redelijkerwijs kan worden gevergd. 

Artikel 2.7  Advisering bij melding of aanvraag 
2. De cliënt dan wel zijn huisgenoot verleent zijn medewerking aan het 
onderzoek. 

HOOFDSTUK 3.  BEOORDELING VAN DE AANSPRAAK 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

Niet van toepassing Artikel 3.1  Algemeen 
1. Een cliënt die zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben in de gemeente Tubbergen 
kan in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening ter compensatie van 
de beperkingen in de zelfredzaamheid en/of participatie die de cliënt 
ondervindt, voor zover de cliënt deze beperkingen naar het oordeel van het 
college niet: 
e. met algemeen gebruikelijke zaken of diensten, 

Artikel 3.2  Criteria maatwerkvoorzieningen algemeen 
2. Geen aanspraak op een maatwerkvoorziening bestaat als 
a. de beperkingen met een voor hem als algemeen gebruikelijk te beschouwen 
zaak of dienst kunnen worden opgelost dan wel verminderd; 

Het bepaalde onder artikel 3.2 lid 1 onder a is verplaatst naar artikel 3.1 lid 1 
onder e van de nieuwe verordening. 
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Artikel 3.3  Beginsel van primaat 
3. Als het verstrekken van een woningaanpassing en/of woonvoorziening als 
goedkoopst passende bijdrage wordt aangemerkt, dan wordt aan de cliënt die 
(toch) verhuist naar een andere woning geen financiële maatwerkvoorziening 
verstrekt als bedoeld in artikel 4.11, eerste lid aanhef en onder c, van de 
verordening. 

Artikel 3.3  Beginsel van primaat 
3. Als het verstrekken van een woningaanpassing en/of woonvoorziening in de 
vorm van een traplift als goedkoopst passende bijdrage wordt aangemerkt, dan 
wordt aan de cliënt die (toch) verhuist naar een andere (geschikte) woning geen 
financiële maatwerkvoorziening verstrekt als bedoeld in artikel 4.11, eerste lid 
aanhef en onder c, van de verordening. 

HOOFDSTUK 4.  MAATWERKVOORZIENINGEN 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

Artikel 4.4  Criteria groepsondersteuning en vervoer 
3. Onder groepsondersteuning valt tevens het noodzakelijke vervoer zodat de 
cliënt gebruik kan maken van de groepsondersteuning. 

Artikel 4.4  Criteria groepsondersteuning en vervoer 
3. Onder groepsondersteuning kan tevens het noodzakelijke vervoer vallen 
zodat de cliënt gebruik kan maken van de groepsondersteuning. 

Artikel 4.6  Criteria wonen algemeen 
5. Het college verstrekt geen woningaanpassing als de cliënt woonachtig is in 
een zorgcomplex bestemd voor bewoners met een indicatie op grond van de 
Wet langdurige zorg. 

Artikel 4.6  Criteria wonen algemeen 
5. Het college verstrekt geen hulpmiddelen en/of een woningaanpassing als de 
cliënt woonachtig is in een zorgcomplex bestemd voor bewoners met een 
indicatie op grond van de Wet langdurige zorg. 

Artikel 4.11  Criteria financiële maatwerkvoorziening 
1. Het college kan een financiële maatwerkvoorziening verstrekken die gericht 
is op een tegemoetkoming in de kosten die verband houden met: 
Niet van toepassing 
3. De financiële maatwerkvoorziening voor: 
Niet van toepassing 
 

Artikel 4.11  Criteria financiële maatwerkvoorziening 
1. Het college kan een financiële maatwerkvoorziening verstrekken die gericht 
is op een tegemoetkoming in de kosten die verband houden met: 
d. het aanbrengen van eenvoudige woonvoorzieningen en/of het realiseren van 
eenvoudige woningaanpassingen; 
3. De financiële maatwerkvoorziening voor: 
c. een woonvoorziening en/of woningaanpassing als bedoeld in het eerste lid 
onder d wordt gebaseerd op een realistische kostenindicatie waarbij 
kwaliteitseisen in aanmerking worden genomen. 

HOOFDSTUK 5.  PERSOONSGEBONDEN BUDGET 

Huidige verordening Nieuwe verordening 
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Artikel 5.2  Regels persoonsgebonden budget algemeen 
Niet van toepassing 
 

Artikel 45.2  Regels persoonsgebonden budget algemeen 
2. Het pgb mag niet worden besteed aan de kosten voor: 
- het vervoer (reiskosten) van de derde aan wie het pgb wordt besteed. 

Artikel 5.3  Verplichtingen persoonsgebonden budget diensten 
1. Voor de cliënt die in aanmerking wenst te komen voor een pgb geldt de 
verplichting een Budgetplan op te stellen. Het college stelt een format voor dit 
Budgetplan beschikbaar. Voor huishoudelijke ondersteuning kan het college 
afzien van het opstellen van een Budgetplan. 

Artikel 5.3  Verplichtingen persoonsgebonden budget diensten 
1. Voor de cliënt die in aanmerking wenst te komen voor een pgb geldt de 
verplichting een Budgetplan op te stellen. Het college stelt een format voor dit 
Budgetplan beschikbaar. 

Artikel 5.5  Hoogte persoonsgebonden budget diensten niet zijnde beschermd 
wonen of opvang 
1. Voor de goedkoopst passende bijdrage hanteert het college gedifferentieerde 
tarieven die zijn afgeleid van de tarieven waarvoor het college de geïndiceerde 
diensten heeft ingekocht (hierna: het tarief). 

Artikel 5.5  Hoogte persoonsgebonden budget diensten niet zijnde beschermd 
wonen of opvang 
1. Voor de goedkoopst passende bijdrage hanteert het college gedifferentieerde 
tarieven die zijn afgeleid van de tarieven waarvoor het college de geïndiceerde 
diensten heeft ingekocht (hierna: het tarief) dan wel andere bedragen. 

Artikel 5.7  Hoogte persoonsgebonden budget opvang en beschermd wonen 
De hoogte van het pgb voor opvang en beschermd wonen is toereikend voor: 
b. het beschermd wonen in een goedgekeurde accommodatie en/of de indicatie 
voor bijbehorend toezicht en begeleiding; 

Artikel 5.7  Hoogte persoonsgebonden budget opvang en beschermd wonen 
De hoogte van het pgb voor opvang en beschermd wonen is toereikend voor: 
b. het beschermd wonen in een goedgekeurde accommodatie met bijbehorend 
toezicht dan wel dan op basis van de feitelijke situatie als de indicatie niet wordt 
verzilverd in een accommodatie; 

HOOFDSTUK 6.  BIJDRAGE IN DE KOSTEN, KOSTPRIJS, RITBIJDRAGE EN RESERVERINGSTOESLAG 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

Artikel 6.1  Maatwerkvoorziening en persoonsgebonden budget 
1. De cliënt met een actueel (gezins)inkomen ter hoogte van 120% van de 
toepasselijke bijstandsnorm is geen bijdrage in de kosten verschuldigd, tenzij 
het beschermd wonen of opvang betreft.  
2. De cliënt is de maximale bijdrage in de kosten verschuldigd voor een 
maatwerkvoorziening of een pgb overeenkomstig het bepaalde in het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en volgt telkens de periodieke aanpassingen 
door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
3. Geen bijdrage in de kosten is verschuldigd voor: 
a. een rolstoelvoorziening, 
b. de maatwerkvoorziening collectief vervoer, 
c. het vervoer van en naar de groepsondersteuning, 
d. maatwerkvoorzieningen voor personen in de leeftijd tot 18 jaar, 
e. een financiële maatwerkvoorziening. 

Artikel 6.1  Maatwerkvoorziening en persoonsgebonden budget 
1. De cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een verstrekte 
maatwerkvoorziening in natura dan wel in de vorm van een pgb. 
2. De cliënt met een actueel (gezins)inkomen ter hoogte van 120% van de 
toepasselijke bijstandsnorm tot 1 januari 2021 geen bijdrage in de kosten 
verschuldigd, tenzij het beschermd wonen of opvang betreft. 
3. De maatwerkvoorziening collectief vervoer is uitgezonderd van het 
abonnementstarief. 
4. De bijdrage in de kosten is verschuldigd vanaf de maand waarin de 
ondersteuning feitelijk is geboden, het hulpmiddel feitelijk is geleverd, dan wel 
de woningaanpassing is gerealiseerd of het pgb is toegekend. 
5. De bijdrage in de kosten voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen blijft 
verschuldigd als de cliënt tijdelijk geen gebruik maakt van de 
maatwerkvoorziening dan wel een pgb. 
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4. De bijdrage voor de opvang wordt vastgesteld en geïnd door de aanbieder die 
de opvang biedt. 
5. Het college kan Nadere regels stellen over de periode en de omvang 
waarover de cliënt de bijdrage in de kosten is verschuldigd met in achtneming 
van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. 

6. De hoogte van de bijdrage in de kosten voor één of meerdere 
maatwerkvoorzieningen en/of pgb’s is gebaseerd op het maximale bedrag als 
bedoeld in artikel 2.1.4a, vierde lid, van de wet. 
7. Geen bijdrage in de kosten is verschuldigd voor: 
a. een rolstoelvoorziening, 
b. het vervoer van en naar de groepsondersteuning, 
c. maatwerkvoorzieningen voor personen in de leeftijd tot 18 jaar, 
d. een financiële maatwerkvoorziening. 
8. De bijdrage voor de opvang wordt vastgesteld en geïnd door de aanbieder die 
de opvang biedt. 

Artikel 6.3  Kostprijs 
1. De kostprijs van de maatwerkvoorziening is: 
c. voor diensten, niet zijnde beschermd wonen of opvang, geldt het tarief welke 
het college verschuldigd is aan de aanbieder. 
 

Artikel 6.3  Kostprijs 
1. De kostprijs van de maatwerkvoorziening is: 
c. voor diensten geldt het tarief welke het college verschuldigd is aan de 
aanbieder. 
3. De kostprijs van de algemene voorziening als bedoeld in artikel 6.2 van de 
verordening is gebaseerd op de kosten hiermee gemoeid zijn. 

HOOFDSTUK 8.  BESTRIJDING MISBRUIK OF ONEIGENLIJK GEBRUIK 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

Niet van toepassing Artikel 8.1  Bevoegdheid 
1. Ter voorkoming van het onterecht ontvangen van maatwerkvoorzieningen of 
pgb’s, alsmede het bestrijden van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet is 
het college bevoegd controles uit te voeren die betrekking hebben op de naleving 
van: 
a. de regels uit de wet; 
b. de regels uit deze verordening; 
c. de voorwaarden die voortvloeien uit overeenkomsten met aanbieders.  
2. De controles als bedoeld in het eerste lid kunnen betrekking hebben op de 
rechtmatigheid als ook op de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning 
en/of ondersteuning door derden in geval van een pgb. 
3. Het college kan: 
a. de besteding van pgb’s, al dan niet steekproefsgewijs, controleren en 
beoordelen of de budgethouder nog voldoet aan de voorwaarden om voor een 
pgb in aanmerking te komen; 
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b. bij de controle als bedoeld in onderdeel a kan ook de derde worden betrokken 
aan wie het pgb wordt besteed. Onder de derde wordt tevens een aan die derde 
gelieerde (rechts)persoon verstaan; 
c. de ondersteuning geboden door aanbieders, al dan niet steekproefsgewijs, 
controleren en beoordelen of de aanbieder en/of de ondersteuning nog voldoen 
aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. 
4. Voor de controle als bedoeld in het eerste lid heeft het college geen specifieke 
aanleiding nodig. Het college kan bij de controles een thematische aanpak 
hanteren. 
5. De controles kunnen worden uitgevoerd door het college of de 
toezichthoudende ambtenaar als bedoeld in artikel 6.1 van de wet. 
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Artikel 5.1  Algemeen 
2. Het college beoordeelt, al dan niet steekproefsgewijs, de besteding van de 
pgb’s. Tevens beoordeelt het college of de jeugdige en/of zijn ouder(s) nog 
voldoet aan de criteria om voor een pgb in aanmerking te komen. 
 

Artikel 8.1  Bevoegdheid 
3. Het college kan: 
a. de besteding van pgb’s, al dan niet steekproefsgewijs, controleren en 
beoordelen of de budgethouder nog voldoet aan de voorwaarden om voor een 
pgb in aanmerking te komen  
b. bij de controle als bedoeld in onderdeel a kan ook de derde worden betrokken 
aan wie het pgb wordt besteed. Onder de derde wordt tevens een aan die derde 
gelieerde (rechts)persoon verstaan; 
c. de ondersteuning geboden door aanbieders, al dan niet steekproefsgewijs, 
controleren en beoordelen of de aanbieder en/of de ondersteuning nog voldoen 
aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. 

Niet van toepassing Artikel 8.1  Bevoegdheid 
4. Voor de controle als bedoeld in het eerste lid heeft het college geen specifieke 
aanleiding nodig. Het college kan bij de controles een thematische aanpak 
hanteren. 

Artikel 8.2  Toezicht en kwaliteitseisen 
1. De door het college aangewezen toezichthouder als bedoeld in artikel 6.1 
van de wet is bevoegd toezicht te houden op de naleving van de regels die 
gelden voor budgethouders en derden aan wie het pgb wordt besteed. 

Artikel 8.1  Bevoegdheid 
5. De controles kunnen worden uitgevoerd door het college en/of de 
toezichthoudende ambtenaar als bedoeld in artikel 6.1 van de wet. 

Artikel 8.1  Algemeen 
1. Het college informeert cliënten of hun vertegenwoordiger in begrijpelijke 
bewoordingen over de rechten en plichten die aan het ontvangen van een 
maatwerkvoorziening (in natura of in de vorm van een pgb) zijn verbonden en 
over de consequenties van misbruik en oneigenlijk gebruik. 

Artikel 8.2  Informatieplicht en fraudepreventie 
Het college informeert cliënten of hun vertegenwoordiger in begrijpelijke 
bewoordingen over de rechten en plichten die aan het ontvangen van een 
maatwerkvoorziening en/of pgb zijn verbonden en over de consequenties van 
misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. 

Artikel 8.2  Toezicht en kwaliteitseisen 
2. De budgethouder en/of de derde aan wie het pgb wordt besteed zijn 
desgevraagd verplicht aan het college en/of de toezichthouder 
verantwoording af te leggen over de door de derde geboden ondersteuning. 

Artikel 8.3  Medewerkingsplicht 
De aanbieder, budgethouder en/of derde aan wie het pgb wordt besteed zijn 
desgevraagd verplicht aan het college en/of de toezichthoudende ambtenaar 
verantwoording af te leggen over de geboden ondersteuning. Onder de derde 
wordt tevens een aan die derde gelieerde (rechts)persoon verstaan. 

  



was-wordt tabel Tubbergen Verordening Wmo  
 

November 2019   7 

Artikel 8.2  Toezicht en kwaliteitseisen 
3. De kwaliteitseisen die gelden voor de door het college gecontracteerde 
aanbieders zijn ook van toepassing op de derde aan wie het pgb wordt besteed, 
tenzij het pgb daardoor onbereikbaar wordt en de cliënt onverkort voldoet aan 
de voorwaarden van artikel 2.3.6 van de wet en bepalingen van de verordening. 

Artikel 8.4  Kwaliteitseisen 
De kwaliteitseisen die gelden voor de door het college gecontracteerde 
aanbieders zijn ook van toepassing op de derde aan wie het pgb wordt besteed, 
tenzij het pgb daardoor onbereikbaar wordt en de cliënt onverkort voldoet aan 
de voorwaarden van artikel 2.3.6 van de wet en bepalingen van de verordening. 
Voor personen uit het sociaal netwerk gelden de gestelde opleidingseisen niet. 

Artikel 8.3  Weigeringsgronden persoonsgebonden budget 
1. Het college weigert het pgb als: 
a. er naar oordeel van het college sprake is van oneigenlijk gebruik van de wet 
vanwege een belangenverstrengeling tussen de budgethouder en de derde aan 
wie de budgethouder het pgb wenst te besteden. 

Artikel 8.5  Weigeringsgronden persoonsgebonden budget 
1. Het college weigert het pgb als: 
a. er naar oordeel van het college sprake is van oneigenlijk gebruik van de wet 
vanwege een belangenverstrengeling tussen de budgethouder en de derde aan 
wie de budgethouder het pgb wenst te besteden. Onder de derde wordt tevens 
een aan die derde gelieerde (rechts)persoon verstaan; 

Artikel 8.3  Weigeringsgronden persoonsgebonden budget 
1. Het college weigert het pgb als: 
a. er naar oordeel van het college sprake is van oneigenlijk gebruik van de wet 
vanwege een belangenverstrengeling tussen de budgethouder en de derde aan 
wie de budgethouder het pgb wenst te besteden;  
Lid 2 van dit artikel is ongewijzigd overgenomen in artikel 8.5 van de nieuwe 
verordening. 

Artikel 8.5  Weigeringsgronden persoonsgebonden budget 
1. Het college weigert het pgb als: 
a. er naar oordeel van het college sprake is van oneigenlijk gebruik van de wet 
vanwege een belangenverstrengeling tussen de budgethouder en de derde aan 
wie de budgethouder het pgb wenst te besteden. Onder de derde wordt tevens 
een aan die derde gelieerde (rechts)persoon verstaan; 

Niet van toepassing 
 

Artikel 8.5  Weigeringsgronden persoonsgebonden budget 
3. Het is niet toegestaan een overeenkomst af te sluiten met een derde waarin 
het bieden van de geïndiceerde ondersteuning mede afhankelijk is van de 
woonruimte die door dezelfde derde of door een aan die derde gelieerde 
(rechts)persoon wordt geboden, tenzij het wonen (verblijf) onderdeel is van de 
indicatie. 

  



was-wordt tabel Tubbergen Verordening Wmo  
 

November 2019   8 

Niet van toepassing Artikel 8.6  Opschorting betaling persoonsgebonden budget aan Sociale 
Verzekeringsbank 
1. Het college kan de betaling van het pgb aan de Sociale Verzekeringsbank of de 
derde geheel of gedeeltelijk opschorten voor ten hoogste 13 weken als er een 
gegrond vermoeden bestaat dat niet of onvoldoende wordt voldaan aan 
verplichtingen die voortvloeien uit artikel 2.3.10, eerste lid aanhef en onder a, d 
of e, van de wet. 
2. Ingeval van mandaat wordt onder de Sociale Verzekeringsbank het college 
verstaan. 
3. Een gegrond vermoeden als bedoeld in het eerste lid kan betrekking hebben 
op de budgethouder als ook op de derde aan wie het pgb wordt besteed en/of 
een aan die derde gelieerde (rechts)persoon. 
4. Gedurende de periode waarin de betaling van het pgb is opgeschort voert het 
college en/of de toezichthoudende ambtenaar een onderzoek uit. 

Artikel 8.4  Opschorting betaling uit het persoonsgebonden budget 
1. Het college kan de Sociale Verzekeringsbank verzoeken tot een geheel of 
gedeeltelijke opschorting voor ten hoogste 13 weken van een betaling uit het 
pgb als er aangaande een cliënt een ernstig vermoeden is gerezen van 
handelen of nalaten als bedoeld in artikel 2.3.10, eerste lid aanhef en onder a, 
d of e, van de wet. 
2. Ingeval van mandaat wordt onder de Sociale Verzekeringsbank het college 
verstaan. 

Artikel 8.7  Verzoek opschorting betaling uit het persoonsgebonden budget 
1. Het college kan de Sociale Verzekeringsbank verzoeken tot een geheel of 
gedeeltelijke opschorting voor ten hoogste 13 weken van een betaling uit het 
pgb als er een gegrond vermoeden bestaat dat niet of onvoldoende wordt 
voldaan aan verplichtingen die voortvloeien uit artikel 2.3.10, eerste lid aanhef 
en onder a, d of e, van de wet. 
2. Een gegrond vermoeden als bedoeld in het eerste lid kan betrekking hebben 
op de budgethouder als ook op de derde aan wie het pgb wordt besteed en/of 
een aan die derde gelieerde (rechts)persoon. 
3. Gedurende de periode waarin de betaling van het pgb is opgeschort voert het 
college en/of de toezichthoudende ambtenaar een onderzoek uit. 

 
  



was-wordt tabel Tubbergen Verordening Wmo  
 

November 2019   9 

Artikel 8.5. Opschorting levering maatwerkvoorziening 
Het college kan de levering van een maatwerkvoorziening geheel of gedeeltelijk 
opschorten voor ten hoogste 13 weken als er aangaande een cliënt een ernstig 
vermoeden is gerezen van handelen of nalaten als bedoeld in artikel 2.3.10, 
eerste lid aanhef en onder a, d of e, van de wet. 

Artikel 8.8  Opschorting inzet maatwerkvoorziening 
1. Het college kan de inzet van een maatwerkvoorziening geheel of gedeeltelijk 
opschorten voor ten hoogste 13 weken als er een gegrond vermoeden bestaat 
dat door de cliënt niet of onvoldoende wordt voldaan aan verplichtingen die 
voortvloeien uit artikel 2.3.10, eerste lid aanhef en onder a, d of e, van de wet. 
2. Gedurende de periode waarin de inzet van de maatwerkvoorziening is 
opgeschort voert het college en/of de toezichthoudende ambtenaar een 
onderzoek uit. 

HOOFDSTUK 9.  BEEINDIGING, HERZIENING, INTREKKING EN TERUGVORDERING 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

Artikel 9.1  Beëindiging 
Behoudens artikel 2.3.10 van de wet kan het college een toegekende aanspraak 
op een pgb dan wel individuele voorziening geheel of gedeeltelijk beëindigen, 
als: 

Artikel 9.1  Beëindiging 
Behoudens artikel 2.3.10  van de wet kan het college een toegekende aanspraak 
op een pgb dan wel individuele voorziening in ieder geval geheel of gedeeltelijk 
beëindigen, als: 

 


