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Overzicht wijzigingen in Verordening maatschappelijke ondersteuning 

 

De wijzigingen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 ten opzichte van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 
staan in onderstaande was-wordt-tabel weergegeven. De nieuwe teksten zijn geel gearceerd. 
 
 

WAS WORDT 

 Artikel 1 Definities Artikel 1 Definities 
b. algemeen gebruikelijke voorziening: een voorziening die niet speciaal bedoeld 
is voor mensen met een beperking, die algemeen verkrijgbaar is en die niet of 
niet aanzienlijk duurder is dan vergelijkbare producten, diensten, activiteiten of 
maatregelen; 
c. algemeen gebruikelijk: naar geldende maatschappelijke normen tot het 
gangbare gebruiks- dan wel bestedingspatroon van een persoon als de aanvrager 
behorend; 
d. collectieve maatwerkvoorziening: een maatwerkvoorziening die door 
meerdere personen tegelijk kan worden gebruikt; 

b. algemeen gebruikelijk: voorziening die niet specifiek is bedoeld voor mensen 
met een beperking, daadwerkelijk beschikbaar is, een passende bijdrage levert aan 
het realiseren van een situatie waarin de cliënt tot zelfredzaamheid of participatie 
in staat is en financieel gedragen kan worden op minimumniveau; 
c. andere voorziening: voorziening anders dan in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015; 
d. bijdrage: bijdrage als bedoeld in de artikelen 2.1.4 en 2.1.4a van de wet; 
e. collectieve maatwerkvoorziening: een maatwerkvoorziening die door meerdere 
personen tegelijk kan worden gebruikt; 
f. eigen kracht: vermogen van een cliënt om de mogelijkheden te benutten om het 
probleem zelf op te lossen en/of zijn aansprak op grond van een andere wet 
(Zorgverzekeringswet, Participatiewet, Wet langdurige zorg etc.) tot gelding te 
brengen; 
g. gebruikelijke hulp: hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in 
redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende 
kinderen of andere huisgenoten; 
h. gemeenschappelijke ruimte: gedeelte(n) van een woongebouw, niet behorende 
tot de onderscheiden woningen, bestemd en noodzakelijk om de woonruimte van 
de cliënt waar deze zijn hoofdverblijf heeft vanaf de toegang tot het 
woongebouw te bereiken; 
 

Toelichting: De Centrale Raad van Beroep (verder: CRvB) heeft in een uitspraak de definitie van ‘algemeen gebruikelijk’ verfijnd. Deze door de CRvB geformuleerde 
definitie is in de verordening overgenomen. Daarnaast zijn enkele begrippen die in de verordening gebruikt worden gedefinieerd. 
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Artikel 2 Algemene voorzieningen Artikel 2 Algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen 
De gemeente Doetinchem merkt de volgende voorzieningen als algemene 
voorzieningen in het kader van de wet aan, hetgeen betekent dat zij als 
voorliggend voor een maatwerkvoorziening dienen te worden aangemerkt: 

1. Algemene voorziening Buurtplein. Gemeente Doetinchem heeft een 
algemene voorziening Buurtplein ingericht. Deze heeft tot doel een 
actieve en professionele manier bevorderen van en het uitvoering geven 
aan het optimaliseren van zelfredzaamheid en participatie van inwoners, 
alsmede het bijdragen aan de sociale kwaliteit van de Doetinchemse 
samenleving. Het Buurtplein doet de integrale vraagverheldering op alle 
levensgebieden en biedt eerstelijnsondersteuning voorliggend aan een 
maatwerkvoorziening. Daarbij bepaalt het Buurtplein of een 
maatwerkvoorziening wordt ingezet. 

2. Algemene voorziening Elver. Gemeente Doetinchem heeft een 
algemene voorziening in de vorm van een collectieve 
vervoersvoorziening ingericht voor de cliënten van Elver, een instelling 
voor mensen met een verstandelijke beperking; 

3. Algemene voorziening Pauropus. Pauropus is een algemene voorziening 
gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid van ingezetenen door 
ondersteuning bij (arbeidsmatige) dagbesteding en participatie in de 
samenleving. Pauropus kent een werkgerichte aanpak die aansluit bij de 
mogelijkheden van de ingezetene. Bij Pauropus krijgen de ingezetenen 
met en zonder uitkering of indicatie, op een laagdrempelige manier de 
mogelijkheid om weer actief mee te doen, onder professionele 
begeleiding of door middel van een werktraject. Het doel van ieder 
traject bij Pauropos is participeren naar vermogen, de deelnemers doen 
het (voor hen) hoogst haalbare. Dit kan resulteren in regulier werk, werk 
met ondersteuning, vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. 

4. Algemene voorziening Schoonmaakhulp. Gemeente Doetinchem kent 
een algemene voorziening Schoonmaakhulp. Onder Schoonmaakhulp 
wordt verstaan het helpen bij, inslijten of (deels overnemen van lichte en 
zware huishoudelijke taken op het hoofdverblijf van de cliënt. Te 
behalen resultaat: 
-   Een schoon en leefbaar huis, waarbij ingezetenen gebruik moeten   

1. De volgende algemene voorzieningen zijn in ieder geval beschikbaar: 
a. Algemene voorziening Buurtplein.  

Gemeente Doetinchem heeft een algemene voorziening Buurtplein 
ingericht. Deze heeft tot doel een actieve en professionele manier 
bevorderen van en het uitvoering geven aan het optimaliseren van 
zelfredzaamheid en participatie van inwoners, alsmede het bijdragen aan 
de sociale kwaliteit van de Doetinchemse samenleving. Het Buurtplein 
doet de integrale vraagverheldering op alle levensgebieden en biedt 
eerstelijnsondersteuning voorliggend aan een maatwerkvoorziening. 
Daarbij bepaalt het Buurtplein of een maatwerkvoorziening wordt 
ingezet. De algemene voorziening Buurtplein is er voor ingezetenen van 
de gemeente Doetinchem die niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp 
of met inzet van het sociaal netwerk kunnen voorzien in zelfredzaamheid 
en participatie in de samenleving. 

b. Algemene voorziening Stadskamer.  
De Stadskamer is een algemene voorziening gericht op (arbeidsmatige) 
dagbesteding en participatie in de samenleving. De Stadskamer faciliteert, 
ondersteunt en verbindt mensen en ideeën, zodat zij zich kunnen 
ontwikkelen en zich beter kunnen redden in de maatschappij. Er is 
meestal sprake van problemen op meerdere levensdomeinen. De 
Stadskamer biedt dagbesteding voor mensen met niet aangeboren 
hersenletsel (NAH), mensen met een psychische kwetsbaarheid, dementie 
en/of een lichamelijke beperking. De arbeidsmatige dagbesteding wordt 
voornamelijk vormgegeven binnen ‘De Stadswerkplaats’, welke onderdeel 
uitmaakt van de algemene voorziening Stadskamer. De algemene 
voorziening Stadskamer is er voor ingezetenen van gemeente Doetinchem 
die niet op eigen kracht, gebruikelijke hulp of met de inzet van het sociaal 
netwerk kunnen voorzien in (arbeidsmatige) dagbesteding en participatie 
in de samenleving. 

c. Algemene voorziening Rondom Autisme.  
Rondom Autisme is een laagdrempelige voorziening waarbij informatie, 
advies en ondersteuning wordt geboden aan mensen met (een vermoeden 
van) autisme en hun naasten (zoals ouders en partners). Rondom Autisme 
organiseert ervaringsgroepen voor mensen met een (vermoeden van) 
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    kunnen maken van een schone woonkamer, als slaapvertrek in    
    gebruik zijnde ruimtes, een keuken, een douche/toilet en een   
   gang/trap en; 
-   Ontregeling en vervuiling worden voorkomen. 
 
Veranderende omstandigheden worden gemeld bij het aanspreekpunt 
van de ingezetene. 
 
Schoonmaakhulp – Kostprijs. Ingezetenen kunnen tegen kostprijs deze 
voorziening inkopen bij een aantal gecontracteerde aanbieders. De 
ingezetene bepaalt zelf hoeveel uren hij hiervoor bij de gecontracteerde 
aanbieder inkoopt. Bepaalde doelgroepen komen onder voorwaarden in 
aanmerking voor een generieke korting op de kostprijs. 
 
Schoonmaakhulp – korting. Ingezetenen die voldoen aan de 
voorwaarden en de gestelde criteria van deze verordening kunnen in 
aanmerking komen voor een gereduceerd tarief en worden aangemerkt 
als Wmo-cliënten. In dat geval bestaat de mogelijkheid om per jaar 
maximaal 130 uur Schoonmaakhulp in te komen bij een door de 
gemeente gecontracteerde aanbieder. Dit betekent gemiddeld 2,5 uur 
per week gedurende 52 weken per jaar. Minder uur inkopen is 
toegestaan. Instromen gedurende het jaar betekent dat het aantal in te 
kopen uur naar rato wordt verlaagd met het aantal resterende weken. 
Een tijdelijke inzet betekent ook dat het aantal uren naar rato wordt 
verlaagd (het aantal weken x het aantal uur). De algemene voorziening 
biedt flexibiliteit voor inzet van uren. Uren kunnen structureel per week 
worden ingezet of kunnen in samenspreek met de aanbieder door de 
ingezetene worden opgespaard voor ‘grote’ schoonmaak. Indien de 
gecontracteerde aanbieder of de ingezetene van mening is dat de 
algemene voorziening niet passend is kan een melding bij het Buurtplein 
worden gedaan voor een maatwerkvoorziening Ondersteuning thuis – 
Schoon huis of maatwerkvoorziening Ondersteuning thuis – Coachen 
gericht op het huishouden. Ingezetenen die meer dan 2,5 uur hulp 
nodig hebben bij het schoonmaken van hun woning ontvangen het 
volledig aantal uren als maatwerkvoorziening. 

autisme waarin methodisch wordt gewerkt aan ontmoeten, ontwikkelen 
en ontplooien. Vanuit verschillende ontmoetingsplekken worden diverse 
activiteiten georganiseerd met en door ervaringsdeskundigen. 

d. Algemene voorziening Zorgboerderij Slangenburg.  
Zorgboerderij Slangenburg richt zich op (arbeidsmatige) dagbesteding, 
participatie, re-integratie en begeleid werk. Op methodische wijze wordt 
gewerkt aan het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid met 
inzet van ervaringsdeskundigheid. Zorgboerderij Slangenburg richt zich 
vooral op gezondheid, voedsel, natuur n fysieke activiteiten. Bij 
Zorgboerderij Slangenburg worden ook meer intensieve 
ondersteuningsvormen aangeboden en is plek voor deelnemers met een 
complexere ondersteuningsvraag. Onder andere voor mensen met GGZ-
achtergrond of grotere psychosociale kwetsbaarheid. 

e. Algemene voorziening Elver.  
Gemeente Doetinchem heeft een algemene voorziening in de vorm van 
een collectieve vervoersvoorziening ingericht voor de cliënten van Elver, 
een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Het betreft 
sociaal vervoer, hieronder wordt verstaan het vervoer om deel te nemen 
aan het leven van alledag, om sociale contacten aan te gaan en het 
vervoer naar huis en dat van naasten. Het sociaal vervoer betreft regionaal 
vervoer. Regionaal vervoer omvat de enkele reisafstand tot maximaal 20 
kilometer, gerekend vanaf de woonlocatie van de cliënt en de plaats van 
bestemming gemeten langs de kortste route. Onder cliënten van Elver 
worden verstaan de cliënten die intramuraal wonen en zorg ontvangen 
van Elver en woonachtig zijn binnen gemeente Doetinchem. 

f. Algemene voorziening inloop en ontmoetingsplaats IrisZorg.  
Voorziening waar dak- en thuisloze mensen terecht kunnen voor 
laagdrempelige opvang en (arbeidsmatige) dagbesteding in een 
beschermde omgeving. Gelet op het doel van de voorziening is de inloop 
en ontmoetingsplaats georganiseerd als een algemene voorziening, 
waarvoor geen aanvraag nodig is en geen beschikking wordt afgegeven. 

g. Algemene voorziening nachtopvang IrisZorg.  
Laagdrempelige voorziening waarbij in de avond en nacht onderdak, 
begeleiding en hulp wordt geboden aan dak- en thuislozen. Gelet op het 
doel van de voorziening is de nachtopvang georganiseerd als een 
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De gecontracteerde aanbieders zijn: 

              1. Thuisgenoten 
              2. Vitaal Thuizorg 
              3. Alfa & Zorg 
              4. Bions 
              5. Tzorg 
              6. Zorgplus Beek 
              7. Gemakzorg/Sientje 

8. STMG 
               9. Markenheem 
 

5. Algemene voorziening Stadskamer. De Stadskamer is een algemene 
voorziening gericht op (arbeidsmatige) dagbesteding en participatie in 
de samenleving. De Stadskamer faciliteert, ondersteunt en verbindt 
mensen en ideeën, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en zich beter 
kunnen redden in de maatschappij. Er is meestal sprake van problemen 
op meerdere levensdomeinen, vaak in combinatie met psychische 
problemen. 

algemene voorziening waarvoor geen aanvraag nodig is en geen 
beschikking wordt afgegeven. 

h. Algemene voorziening Schoonmaakhulp.  
Gemeente Doetinchem kent een algemene voorziening Schoonmaakhulp. 
Onder Schoonmaakhulp wordt verstaan het helpen bij, inslijten of (deels 
overnemen van lichte en zware huishoudelijke taken op het hoofdverblijf 
van de cliënt. Te behalen resultaat: 

               -   Een schoon en leefbaar huis, waarbij ingezetenen gebruik moeten  
                   kunnen maken van een schone woonkamer, als slaapvertrek in gebruik  
                   zijnde ruimtes, een keuken, een douche/toilet en een gang/trap en; 
              -   Ontregeling en vervuiling worden voorkomen. 

Ingezetenen die voldoen aan de voorwaarden en de gestelde criteria 
kunnen in aanmerking komen voor de Algemene voorziening 
schoonmaakhulp en worden aangemerkt als Wmo-cliënten. In dat geval 
bestaat de mogelijkheid om per jaar maximaal 130 uur Schoonmaakhulp 
in te komen bij een door de gemeente gecontracteerde aanbieder. Dit 
betekent gemiddeld 2,5 uur per week gedurende 52 weken per jaar. 
Minder uur inkopen is toegestaan. Instromen gedurende het jaar betekent 
dat het aantal in te kopen uur naar rato wordt verlaagd met het aantal 
resterende weken. Een tijdelijke inzet betekent ook dat het aantal uren 
naar rato wordt verlaagd (het aantal weken x het aantal uur). De 
algemene voorziening biedt flexibiliteit voor inzet van uren. Uren kunnen 
structureel per week worden ingezet of kunnen in samenspreek met de 
aanbieder door de ingezetene worden opgespaard voor ‘grote’ 
schoonmaak. Indien de gecontracteerde aanbieder of de ingezetene van 
mening is dat de algemene voorziening niet passend is kan een melding 
bij het Buurtplein worden gedaan voor een maatwerkvoorziening 
Ondersteuning thuis – Schoon huis, maatwerkvoorziening Ondersteuning 
thuis – Coachen gericht op het huishouden of maatwerkvoorziening 
Ondersteuning thuis – combinatieondersteuning. Ingezetenen die meer 
dan 2,5 uur hulp nodig hebben bij het schoonmaken van hun woning 
ontvangen het volledig aantal uren als maatwerkvoorziening. 
 
Het college kan nadere regels vaststellen ter uitvoering van de Algemene 
voorziening schoonmaakhulp. 
 



 

 

5 
 

WAS WORDT 

i. Bureau voor financiële ondersteuning. Bureau voor financiële 
ondersteuning biedt ondersteuning bij het beheer van financiën. Onder 
meer budgetbeheer, budgetcoachen en schuldregelen. 
 

2. De volgende maatwerkvoorzieningen zijn in ieder geval beschikbaar: 
a. Ondersteuning thuis – Schoon huis; 
b. Ondersteuning thuis – coachen gericht op het huishouden; 
c. Ondersteuning thuis – Combinatie- ondersteuning; 
d. Ondersteuning (individueel en/of groep); 
e. Persoonlijke verzorging; 
f. Beschermd wonen; 
g. Beschut wonen; 
h. Beschermd thuis; 
i. Logeren. 

  
 

Toelichting artikel 2 m.b.t. Algemene voorzieningen: De beschrijvingen van de Algemene voorzieningen zijn geactualiseerd. De afgelopen periode hebben we een 
doorontwikkeling gehad rondom een aantal algemene voorzieningen. Zo is Pauropus niet meer een algemene voorziening op grond van de Wmo. Zorgboerderij 
Slangenburg en Rondom Autisme zijn toegevoegd. Ook zijn de algemene voorzieningen IrisZorg opgenomen in de verordening.  
 
Voorheen hadden we bij de Algemene voorziening schoonmaakhulp een kostprijstarief en kortingstarieven. Ingezeten die voldoen aan de voorwaarden en gestelde 
criteria kunnen in aanmerking komen voor de Algemene voorziening schoonmaakhulp en worden aangemerkt als Wmo-cliënten. Voor inwoners die niet op grond van 
de Wmo in aanmerking komen voor de Algemene voorziening schoonmaakhulp kunnen de schoonmaakhulp tegen kostprijs inkopen bij de gecontracteerde zorg. Dit 
is niet meer in de verordening opgenomen, omdat deze groep inwoners niet valt onder de Wmo en daarmee ook niet onder de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Doetinchem 2022. 
 
Toelichting artikel 2 m.b.t. Maatwerkvoorzieningen: In de nieuwe verordening worden de maatwerkvoorzieningen voor Wmo Integrale Ondersteuning, Wmo Wonen 
en Wmo Logeren opgenomen. Zo wordt ook op het niveau van de verordening duidelijk welke maatwerkvoorzieningen in ieder geval beschikbaar zijn. 
 
De gedetailleerde beschrijvingen en uitwerkingen van de verschillende algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen zijn nader uitgewerkt in de Nadere regels 
Maatschappelijke ondersteuning (collegebevoegdheid).  
 

Artikel 5 Verslag Artikel 5 Verslag 
Binnen 15 werkdagen na het onderzoek verstrekt het college aan de cliënt een 
schriftelijk verslag van de uitkomsten van het onderzoek (het verslag). 

Binnen 15 werkdagen na het onderzoek verstrekt het college aan de cliënt danwel 
zijn vertegenwoordiger een schriftelijke weergave van de uitkomsten van het 
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Opmerkingen of latere aanvullingen van de cliënt worden aan het verslag 
toegevoegd. 

onderzoek (het verslag). Opmerkingen of latere aanvullingen van de cliënt worden 
aan het verslag toegevoegd. 
 

Toelichting: Met deze wijziging is ook de vertegenwoordiger van de cliënt bevoegd om het verslag in ontvangst te nemen. De andere wijziging betreft een 
redactionele verbetering. 
 

Artikel 6 Aanvraag Artikel 6 Aanvraag 
1. De cliënt of zijn gemachtigde of vertegenwoordiger kan een aanvraag voor 
een maatwerkvoorziening schriftelijk indienen bij het college. 
2. Een verslag zoals bedoeld in artikel 5 kan, indien de cliënt dit wenst, worden 
beschouwd als aanvraag voor een maatwerkvoorziening. 

1. De cliënt of zijn gemachtigde of vertegenwoordiger kan een aanvraag voor een 
maatwerkvoorziening schriftelijk indienen bij het college. 
2. Een aanvraag voor een pgb bevat in elk geval:  

a. Een beschrijving van de te treffen maatwerkvoorziening en het te 
bereiken doel; 

b. Een beschrijving van de voorgenomen uitvoering en de uitvoerder 
daarvan; 

c. De kwalificaties van de uitvoering en 
d. Een motivering waarom een pgb gewenst. 

3. Een verslag zoals bedoeld in artikel 5 kan, indien de cliënt dit wenst, worden 
beschouwd als aanvraag voor een maatwerkvoorziening. 
 

Toelichting tweede lid: De aanvraag van een pgb is hiermee specifiek in de Verordening geregeld. 
 
 
 

Artikel 7 Toelichting algemene voorzieningen Artikel 7 Toelichting algemene voorzieningen 
1. Algemene voorziening Buurtplein. De algemene voorziening Buurtplein 

is er voor ingezetenen van gemeente Doetinchem die: niet op eigen 
kracht, met gebruikelijke hulp of met de inzet van het sociaal netwerk 
kunnen voorzien in zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. 
 

2. Algemene vervoersvoorziening Elver. Het betreft sociaal vervoer, 
hieronder wordt verstaan het vervoer om deel te nemen aan het leven 
van alledag, om sociale contacten aan te vaan verstaan en het vervoer 
naar huis en dat van naasten. Het sociaal vervoer betreft regionaal 
vervoer. Regionaal vervoer omvat de enkele reisafstand, tot maximaal 25 
kilometer, gerekend vanaf de woonlocatie van de cliënt en de plaats van 

[Vervallen] 
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bestemming gemeten langs de kortste route. Onder cliënten van Elver 
worden verstaan de cliënten die intramuraal wonen en zorg ontvangen 
van Elver en woonachtig zijn binnen gemeente Doetinchem. 
 

3. Algemene voorziening Pauropus. De algemene voorziening Pauropus is 
er voor ingezetenen die: niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp of 
met de inzet van het sociaal netwerk kunnen voorzien in 
(arbeidsmatige) dagbesteding en participatie in de samenleving of het 
vinden en uitvoeren van betaald werk. 
 

4. Algemene voorziening Schoonmaakhulp.  
Schoonmaakhulp – kostprijs. Elke ingezetene, die ingeschreven staat in 
de gemeentelijke basisadministratie en een zelfstandig huishouden 
voert, kan tegen kostprijs gebruik maken van de algemene voorziening 
Schoonmaakhulp. 
 
Schoonmaakhulp – korting. Om in aanmerking te komen voor de 
algemene voorziening Schoonmaakhulp – Korting dient te worden 
voldaan aan de volgende voorwaarden: 
a. Ingezetene zijn van de gemeente Doetinchem en ingeschreven staan  
     in de BRP; 
b. Een zelfstandig huishouden voeren; 

 c. Niet op eigen kracht, gebruikelijke hulp of met de inzet van het   
     sociaal netwerk kunnen voorzien in de uitvoering van de     
    huishoudelijke taken, en 

               d. De ingezetene en diens thuiswonende partner of volwassen  
                  thuiswonende kinderen ontvangen geen zorg op grond van de Wet    
                  langdurige zorg (Wlz). 
              e. De ingezetene en diens thuiswonende partner of volwassen  
                 thuiswonende kinderen ontvangen geen zorg vanuit een indicatie voor    
                 beschermd wonen. 
 
                Daarnaast dient de ingezetene of diens partner te voldoen aan ten  
               minste één van de volgende criteria:  

1. Als gevolg van een chronische ziekte of beperking is er sprake van één 
van of meer van de volgende maatwerkvoorzieningen vanuit de wet: 
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hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, Ondersteuning thuis – Schoon 
huis of woningaanpassing; 
2. De ingezetene heeft een mantelzorger die voor hem zorgt, die tevens 
zijn hoofdverblijf in de gemeente Doetinchem heeft en die staat 
ingeschreven bij VIT-hulp bij mantelzorg; 
3. De ingezetene ontvangt structureel persoonlijke verzorging of 
verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet; 
4. De ingezetene heeft tijdelijk (maximaal drie maanden met incidenteel 
de mogelijkheid tot eenmalige verlenging met drie maanden) hulp 
nodig omdat hij of zijn partner uit een ziekenhuisopname komt of 
vanwege overige medische redenen van tijdelijke aard; 
5. De ingezetene is 80 jaar of ouder. 
 

5. Algemene voorziening Stadskamer. De algemene voorziening 
Stadskamer is er voor ingezetenen van gemeente Doetinchem die niet 
op eigen kracht, gebruikelijke hulp of met de inzet van het sociaal 
netwerk kunnen voorzien in (arbeidsmatige) dagbesteding en 
participatie in de samenleving. 
 

Toelichting: De toelichting op de algemene voorzieningen was gesplitst in artikel 2 en artikel 7. Het is overzichtelijker en logischer om dit op één plaats uit te werken. 
Om die reden is de toelichting op de algemene voorzieningen gebundeld en volledig overgeheveld naar artikel 2. Daarmee komt artikel 7 te vervallen. 
 

Artikel 8 Criteria voor een maatwerkvoorziening Artikel 8 Criteria voor een maatwerkvoorziening 
3. Een cliënt die ingezetene is van Nederland met psychische of 

psychosociale problemen en een cliënt die de thuissituatie heeft 
verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor zijn veiligheid als 
gevolg van huiselijk geweld, kan in aanmerking komen voor een 
maatwerkvoorziening beschermd wonen of opvang ter compensatie van 
de problemen bij het zich handhaven in de samenleving voor zover de 
cliënt deze problemen naar het oordeel van het college niet  

              a. op eigen kracht; 
              b. met gebruikelijke hulp; 
              c. met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale       
                 netwerk; dan wel 
             d. met gebruikmaking van algemeen gebruikelijke voorzieningen dan    
                wel algemene voorzieningen kan verminderen of wegnemen. 

3. Een cliënt die ingezetene is van Nederland met psychische of psychosociale 
problemen en een cliënt die de thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in 
verband met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, 
kan in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening beschermd 
wonen of crisisopvang ter compensatie van de problemen bij het zich 
handhaven in de samenleving voor zover de cliënt deze problemen naar 
het oordeel van het college niet  

              a. op eigen kracht; 
              b. met gebruikelijke hulp; 
              c. met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale    
                 netwerk; dan wel 
              d. met gebruikmaking van algemeen gebruikelijke voorzieningen dan wel         
                  algemene voorzieningen kan verminderen of wegnemen. 
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4. De maatwerkvoorziening als bedoeld in het vorige lid levert, rekening 
houdend met de uitkomsten van het in artikel 4 bedoelde onderzoek, 
een passende bijdrage aan het voorzien in de behoefte van de cliënt aan 
beschermd wonen of opvang en aan het realiseren van een situatie 
waarin de cliënt voldoende en op aanvaardbare wijze in staat wordt 
gesteld zich zo snel mogelijk weer op eigen kracht te handhaven in de 
samenleving. 
 

4. De maatwerkvoorziening als bedoeld in het vorige lid levert, rekening 
houdend met de uitkomsten van het in artikel 4 bedoelde onderzoek, een 
passende bijdrage aan het voorzien in de behoefte van de cliënt aan 
beschermd wonen of crisisopvang en aan het realiseren van een situatie 
waarin de cliënt voldoende en op aanvaardbare wijze in staat wordt 
gesteld zich zo snel mogelijk weer op eigen kracht te handhaven in de 
samenleving. 

Toelichting lid 3 en lid 4: ‘opvang’ vervangen door ‘crisisopvang’. Dit betreft een redactionele verbetering.  
 

Artikel 11 Criteria beschermd wonen en opvang Artikel 11 Criteria beschermd wonen en opvang 
4. De cliënt kan in aanmerking komen voor opvang indien de cliënt 

(feitelijk) dakloos is of slachtoffer is van huiselijk geweld en om die 
reden zijn thuissituatie heeft verlaten. 

4. De cliënt kan in aanmerking komen voor opvang indien de cliënt (feitelijk) 
dakloos is en om die reden zijn thuissituatie heeft verlaten. 

5. De cliënt kan in aanmerking komen voor specialistische opvang, wanneer 
de cliënt slachtoffer is van huiselijk- of seksueel geweld en om die reden 
zijn thuissituatie heeft verlaten. 
 

Toelichting: Vijfde lid toegevoegd. Dit heeft betrekking op de specialistische opvang voor slachtoffers van huiselijk- of seksueel geweld. 
 

Artikel 12 Inhoud beschikking Artikel 12 Inhoud beschikking 
1. In de beschikking tot verstrekking van een maatwerkvoorziening wordt 

in ieder geval aangegeven of deze als voorziening in natura of als pgb 
wordt verstrekt. 

2. Bij het vertrekken van een maatwerkvoorziening wordt in de 
beschikking tevens vastgelegd: 

              a. welke de te verstrekken voorziening is en wat de omvang en wat het             
                  beoogde resultaat daarvan zijn; 
              b. wat de ingangsdatum en duur van de verstrekking is; 
              c. hoe de voorziening wordt verstrekt, en 
              d. indien van toepassing, welke andere voorzieningen relevant zijn of  
                 kunnen zijn. 

3. Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in de vorm van een 
pgb wordt in de beschikking in ieder geval vastgelegd: 

              a. voor welk resultaat het pgb moet worden aangewend; 
              b. welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het pgb; 

1. In de beschikking tot verstrekking van een maatwerkvoorziening wordt in 
ieder geval aangegeven of deze als voorziening in natura of als pgb wordt 
verstrekt. 

2. Bij het vertrekken van een maatwerkvoorziening wordt in de beschikking 
tevens vastgelegd: 

              a. welke de te verstrekken voorziening is, wat het beoogde resultaat   
                  daarvan is en welke afspraken in het Ondersteuningsplan zijn gemaakt; 
              b. wat de ingangsdatum en duur van de verstrekking is; 
              c. hoe de voorziening wordt verstrekt, en 
              d. indien van toepassing, welke andere voorzieningen relevant zijn of   
                  kunnen zijn. 

3. Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb 
wordt in de beschikking in ieder geval vastgelegd: 

              a. voor welk resultaat het pgb moet worden aangewend; 
              b. welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het pgb; 



 

 

10 
 

WAS WORDT 

              c. wat de hoogte van het pgb is en hoe hiertoe is gekomen; 
              d. welke voorwaarden aan het pgb verbonden zijn; 
              e. wat de duur is van de verstrekking waarvoor het pgb is bedoeld, en 
              f. de wijze van verantwoording van de besteding van het pgb. 

4. Als sprake is van een te betalen bijdrage wordt de cliënt daarover in de 
beschikking geïnformeerd. 

              c. wat de hoogte van het pgb is en hoe hiertoe is gekomen; 
              d. welke voorwaarden aan het pgb verbonden zijn; 
              e. wat de duur is van de verstrekking waarvoor het pgb is bedoeld; 
              f. wie uitvoering geeft aan het pgb; 
              g. wie het budget beheert en 
              h. de wijze van facturering en verantwoording van het pgb. 

4. Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in de vorm van een 
financiële tegemoetkoming wordt in de beschikking in ieder geval 
vastgelegd: 

              a. voor welk resultaat de tegemoetkoming wordt aangewend; 
              b. wat de hoogte van de tegemoetkoming is; 
              c. wat de duur is van de verstrekking waarvoor de tegemoetkoming is                          
                 bedoeld en 
             d. de wijze van verantwoording van de besteding van de tegemoetkoming.   
5. Als sprake is van een te betalen bijdrage wordt de cliënt daarover in de 
beschikking geïnformeerd. 
 

Toelichting tweede lid: aangepast in verband met de nieuwe wijze van indiceren naar het gewenste resultaat (doel) in plaats van op basis van het aantal uur (middel). 
Ook zijn er bepalingen toegevoegd over de eventuele toekenning van een pgb of een financiële tegemoetkomen t.b.v. een maatwerkvoorziening. 
 

Artikel 13 Regels voor persoonsgebonden budget Artikel 13 Regels voor persoonsgebonden budget 
1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 2.3.6 van 

de wet. 
2. Aan het pgb zijn de volgende verplichtingen verbonden: 

               a. het pgb mag niet wordt besteed aan een voorziening die voor de   
                   cliënt als algemeen gebruikelijk wordt aangemerkt; 
              b. het pgb wordt binnen zes maanden na toekenning aangewend voor   
                  de bekostiging van het resultaat waarvoor de verlening heeft   
                  plaatsgevonden. Voor woningaanpassingen kan het college een              
                  langere termijn hanteren; 
              c. de cliënt draagt zorg voor een afdoende verzekering tegen schade  
                 indien de met het pgb aangeschafte maatwerkvoorziening wordt      
                 meegenomen naar het buitenland. 

1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 2.3.6 van de 
wet. 

2. Aan het pgb zijn de volgende verplichtingen verbonden: 
              a. het pgb mag niet wordt besteed aan een voorziening die voor de cliënt  
                  als algemeen gebruikelijk wordt aangemerkt; 
              b. het pgb wordt binnen zes maanden na toekenning aangewend voor de  
                  bekostiging van het resultaat waarvoor de verlening heeft  
                  plaatsgevonden. Voor woningaanpassingen kan het college een langere  
                  termijn hanteren; 
              c. de cliënt draagt zorg voor een afdoende verzekering tegen schade                      
                  indien de met het pgb aangeschafte maatwerkvoorziening wordt   
                  meegenomen naar het buitenland. 

3. Een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt kan diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en andere maatregelen betrekken van een 
professional of van een informele hulp. 
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4. Een professionele hulp geeft beroepsmatig uitvoering aan het pgb. Van 
professionele hulp is sprake als de uit te voeren taken, werkzaamheden en 
diensten worden verleend door onderstaande personen, met uitzondering 
van bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad van de 
budgethouder: 

               a. Personen die werkzaam zijn bij een instelling ten aanzien van de voor              
                   het persoonsgebonden budget uit te voeren taken/werkzaamheden   
                   ingeschreven staat in het Handelsregister (conform artikel 5  
                   Handelsregisterwet 2007) of; 
               b. Personen die aangemerkt zijn als Zelfstandige Zonder Personeel.  
                    Daarnaast moeten ze ten aanzien van de voor het persoonsgebonden    
                    budget uit te voeren taken/werkzaamheden als hoofdactiviteit   
                    ingeschreven staan in het Handelsregister (conform artikel 5    
                    Handelsregisterwet 2007).  
               Het college kan bij nadere regels voorwaarden stellen aan het verstrekken                      
               van een pgb aan een professional. 

5. Indien de cliënt hulp geboden wordt door een bloed- of aanverwant in de 
eerste of tweede graad van de budgethouder, is altijd sprake van 
informele hulp. Het college kan bij nadere regels voorwaarden stellen aan 
het verstrekken van een pgb aan een informele hulp. 

6. Indien de hulp wordt verleend door een andere persoon dan beschreven 
in lid 4 onder a en b is sprake van informele hulp.  
 

Toelichting: lid 3 t/m 5 is aangevuld. Het is wenselijk om in de verordening meer richting te geven over de regels rondom het pgb. Dat gaat onder andere over basale 
uitgangspunten dat pgb zowel door professionals als door personen uit het sociaal netwerk uitgevoerd kunnen worden. Tevens wordt opgenomen dat familie in de 
eerste en tweede graad altijd tot informele hulp wordt gerekend. 
 

Artikel 15 Verplichtingen en vaststellen hoogte persoonsgebonden 
budget diensten 

Artikel 15 Verplichtingen en vaststellen hoogte persoonsgebonden 
budget diensten 

1. In dit artikel verstaan we onder diensten alle maatwerkvoorzieningen 
vallend onder de wet gericht op begeleiding, vervoer, logeren en 
beschermd wonen.  

2. De cliënt die in aanmerking wenst te komen voor een pgb voor diensten 
is verplicht om een ondersteunings- en budgetplan op te stellen. 

3. De cliënt sluit met degene aan wie het pgb wordt besteed een door het 
college én de Sociale verzekeringsbank goed te keuren schriftelijke 

1. In dit artikel verstaan we onder diensten alle maatwerkvoorzieningen 
vallend onder de wet gericht op begeleiding, vervoer, logeren en 
beschermd wonen. 

2. De cliënt die in aanmerking wenst te komen voor een pgb voor diensten is 
verplicht om een ondersteunings- en budgetplan op te stellen. 

3. De cliënt sluit met degene aan wie het pgb wordt besteed een door het 
college én de Sociale verzekeringsbank goed te keuren schriftelijke 
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overeenkomst. Daarbij wordt (bij voorkeur) gebruik gemaakt van de 
toepasselijke modelovereenkomst die de Sociale verzekeringsbank ter 
beschikking stelt. 

4. De hoogte van een pgb is toereikend om tijdig veilige, doeltreffende en 
kwalitatief goede ondersteuning van derden te betrekken. 

5. Het pgb tarief voor professionele ondersteuning wordt berekend met 
behulp van het geldende tariefmodel Sociaal Domein Achterhoek minus 
een percentage van 15 procent voor de overheadkosten. 

6. Het college hanteert gedifferentieerde tarieven rekening houdend met 
professionele ondersteuners en ondersteuning van personen die 
behoren tot het sociaal netwerk.  

overeenkomst. Daarbij wordt (bij voorkeur) gebruik gemaakt van de 
toepasselijke modelovereenkomst die de Sociale verzekeringsbank ter 
beschikking stelt. 

4. De hoogte van een pgb is toereikend om tijdig veilige, doeltreffende en 
kwalitatief goede ondersteuning van derden te betrekken. 

5. Het college stelt bij besluit pgb-tarieven vast voor maatwerkvoorzieningen 
in de vorm van dienstverlening waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
dienstverlening door een professional en door een informele hulp; 

               a. De pgb-tarieven voor dienstverlening door professionele hulp voor  
                   ondersteuning (individueel, groep en logeren) en wonen worden          
                   vastgesteld op basis van het laagst geoffreerde tarief op  
                  dienstverleningsniveau dat gehanteerd wordt door een door de  
                  gemeente gecontracteerde aanbieders binnen de aanbesteding van  
                  zorg in natura voor Wmo; en 
              b. De pgb-tarieven voor dienstverlening door informele hulp worden  
                  tenminste gebaseerd op het wettelijk minimumloon, inclusief  
                  vakantiebijslag. 

6. de hoogte van het pgb-tarief dat wordt besteed aan een informele hulp is 
opgenomen in het Gewijzigd besluit maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Doetinchem 2022 en is afhankelijk van de in te zetten dienst. 

7. Tussenpersonen of belangenbehartigers mogen niet uit het pgb worden 
betaald. 

8. Het college stelt de hoogte van het pgb (tarief) voor beschermd wonen 
vast op basis van de indicatie rekening houdend dat de cliënt zelf 
woonkosten verschuldigd kan zijn. 

9. Indien de cliënt met een indicatie voor beschermd wonen het pgb (nog) 
niet heft besteedt aan een beschermende woonomgeving als bedoeld in 
artikel 11 van deze Verordening, stelt het college de hoogte van het pgb 
vast op basis van de individuele situatie. 

10. Het college stelt maximale tarieven voor pgb’s als bedoeld in dit artikel 
vast in het Gewijzigd besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Doetinchem 2022.   
 

Toelichting: De belangrijkste wijziging is lid 5. De opbouw (berekenwijze) van het pgb-tarief wordt aangepast. Voorheen werd het pgb-tarief gebaseerd op het 
regionale tariefmodel Sociaal Domein Achterhoek minus een percentage van 15 procent voor de overheadkosten. Met ingang van de vernieuwde werkwijze op grond 
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van de inkoop hanteren we niet meer het tariefmodel (o.b.v. de Open House-systematiek), maar baseren we de pgb-tarieven op basis van het laagst geoffreerde tarief 
in de aanbesteding. Hiermee borgen we dat er sprake is van een reëel en passend tarief. 
 

Artikel 16 Vaststellen hoogte persoonsgebonden budget Artikel 16 Vaststellen hoogte persoonsgebonden budget 
11. Het college stelt de maximale tarieven voor pgb’s als bedoeld in dit 

artikel vast in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Doetinchem 2020. 

11. Het college stelt de maximale tarieven voor pgb’s als bedoeld in dit artikel 
vast in het Gewijzigd besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Doetinchem 2022. 
 

Toelichting: redactionele wijziging. 
 

Artikel 17 Bijdrage in de kosten van een algemene voorziening Artikel 17 Bijdrage in de kosten van een algemene voorziening 
De cliënt is een bijdrage verschuldigd in de kosten voor het gebruik van: 

a. Algemene vervoersvoorziening Elver: een reizigersbijdrage van € 1,00 
per rit; 

b. Algemene voorziening Schoonmaakhulp – Kostprijs: een cliënt is de 
kostprijs per uur van de voorziening verschuldigd. Het tarief is 
opgenomen in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Doetinchem 2020. 

c. Algemene voorziening Schoonmaakhulp – Korting: een cliënt is een 
tarief van € 19,00 per periodebijdrage (kalendermaand) verschuldigd. Er 
kan maximaal 130 uur op jaarbasis tegen genoemd tarief worden 
ingekocht. Indien een cliënt een bijdrage verschuldigd is voor een 
andere Wmo-maatwerkvoorziening, wordt hij vrijgesteld van de 
bijdrage aan de algemene voorziening Schoonmaakhulp. Er is geen 
bijdrage verschuldigd voor niet AOW-gerechtigde 
meerpersoonshuishoudens. 
 

De cliënt is een bijdrage verschuldigd in de kosten voor het gebruik van: 
a. Algemene vervoersvoorziening Elver: een reizigersbijdrage per gereden 

kilometer zoals vastgelegd in het Gewijzigd besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Doetinchem 2022; 

b. Algemene voorziening Schoonmaakhulp: een cliënt is een tarief 
verschuldigd tot aan ten hoogste het bedrag dat maximaal betaald moet 
worden op grond van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Er kan maximaal 
130 uur op jaarbasis tegen genoemd tarief worden ingekocht. Indien een 
cliënt een bijdrage verschuldigd is voor een andere Wmo-
maatwerkvoorziening, wordt hij vrijgesteld van de bijdrage aan de 
algemene voorziening Schoonmaakhulp. Er is geen bijdrage verschuldigd 
voor niet AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens. 

Toelichting: De formulering is aangepast waarmee mogelijk wordt dat de bijdrage in kosten voor een algemene voorziening kunnen worden vastgelegd in het 
Gewijzigd besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2022.  
 
Voorheen hadden we bij de Algemene voorziening schoonmaakhulp een kostprijstarief en kortingstarieven. Met de invoering van het landelijke abonnementstarief is 
er geen sprake meer van verschillende tarieven voor de Algemene voorziening schoonmaakhulp. Ingezeten die voldoen aan de voorwaarden en gestelde criteria 
kunnen in aanmerking komen voor de Algemene voorziening schoonmaakhulp en worden aangemerkt als Wmo-cliënten. Voor hen geldt het abonnementstarief. 
Voor inwoners die niet op grond van de Wmo in aanmerking komen voor de Algemene voorziening schoonmaakhulp kunnen de schoonmaakhulp tegen kostprijs 
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inkopen bij de gecontracteerde zorg. Dit is niet meer in de verordening opgenomen, omdat deze groep inwoners niet valt onder de Wmo en daarmee ook niet onder 
de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2022.  
 

Artikel 18 Bijdrage in de kosten voor een maatwerkvoorziening Artikel 18 Bijdrage in de kosten voor een maatwerkvoorziening 
1. De cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een 

maatwerkvoorziening zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening 
gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het pgb wordt 
verstrekt. 

2. De bijdrage als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dan wel het totaal van de bijdragen is 
gelijk aan de kostprijs, tot aan ten hoogste het abonnementstarief van € 
19.00 per periodebijdrage (kalendermaand) voor de cliënt of de 
gehuwde cliënten of geregistreerd partners tezamen. 

3. In afwijking van het eerste lid is een eigen bijdrage in de vorm van een 
abonnementstarief niet van toepassing op collectief vervoer (ZOOV op 
Maat). De cliënt betaalt een ritbijdrage afgeleid van het 
openbaarvervoerstarief voor collectief vraagafhankelijk vervoer. De 
hoogte hiervan is opgenomen in het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Doetinchem 2020. 

4. In afwijking van het tweede lid is geen bijdrage verschuldigd voor niet 
AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens. 

5. In afwijking van het tweede lid is eigen bijdrage in de vorm van een 
abonnementstarief niet van toepassing op beschermd wonen en opvang. 
De hoogte van de bijdrage in de kosten voor beschermd wonen en 
opvang is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt en 
zijn echtgenoot overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit 
Wmo 2015. 

6. De kostprijs van een: 
               a. Maatwerkvoorziening wordt bepaald door een aanbesteding, na   
                   consultatie in de markt of na overleg met de aanbieder; 
              b. Pgb is gelijk aan de hoogte van het pgb. 

7. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, van de wet, worden 
de bijdrage in de kosten voor opvang door de aanbieder die de opvang 
biedt geïnd. 

8. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van een 
woningaanpassing voor een minderjarige cliënt is verschuldigd door de 

1. De cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een 
maatwerkvoorziening zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening 
gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het pgb wordt 
verstrekt. 

2. De bijdrage als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dan wel het totaal van de bijdragen is gelijk 
aan de kostprijs, tot aan ten hoogste het bedrag dat maximaal betaald 
moet worden op grond van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 voor de 
cliënt of de gehuwde cliënten of geregistreerd partners tezamen. 

3. In afwijking van het eerste lid is een eigen bijdrage in de vorm van een 
abonnementstarief niet van toepassing op collectief vervoer (ZOOV op 
Maat). De cliënt betaalt een ritbijdrage afgeleid van het 
openbaarvervoerstarief voor collectief vraagafhankelijk vervoer. De 
hoogte hiervan is opgenomen in het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Doetinchem 2022. 

4. In afwijking van het tweede lid is geen bijdrage verschuldigd voor niet 
AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens. 

5. In afwijking van het tweede lid is eigen bijdrage in de vorm van een 
abonnementstarief niet van toepassing op beschermd wonen en opvang. 
De hoogte van de bijdrage in de kosten voor beschermd wonen en opvang 
is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt en zijn 
echtgenoot overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 
2015. 

6. De kostprijs van een: 
              a. Maatwerkvoorziening wordt bepaald door een aanbesteding, na  
                 consultatie van de aanbieders, na het raadplegen van de aanbieders of  
                 door de aanbieder zelf; 
             b. Pgb is gelijk aan de hoogte van het pgb. 

7. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, van de wet, worden 
de bijdrage in de kosten voor opvang door de aanbieder die de opvang 
biedt geïnd. 
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onderhoudsplichtige ouders, daaronder begrepen degene tegen wie een 
op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek 
is toegewezen, en degene die anders dan als ouder samen met de ouder 
het gezag uitoefent over een cliënt.  
 

8. 8. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van een 
woningaanpassing voor een minderjarige cliënt is verschuldigd door de 
onderhoudsplichtige ouders, daaronder begrepen degene tegen wie een 
op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is 
toegewezen, en degene die anders dan als ouder samen met de ouder het 
gezag uitoefent over een cliënt.  
 

Toelichting: Lid 2 en lid 6a zijn aangepast naar aanleiding van de nieuwe inkoopsystematiek. Het derde lid betreft een redactionele verbetering.  
 

Artikel 19 Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning Artikel 19 Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning,  
1. Aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit van voorzieningen, eisen met      
    betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen,  
    door: 

a. het afstemmen van voorzieningen op de persoonlijke situatie van de 
cliënt; 

b. het afstemmen van voorzieningen op andere vormen van zorg en 
ondersteuning; 

c. erop toe te zien dat beroepskrachten tijdens hun werkzaamheden in het 
kader van het leveren van voorzieningen handelen in overeenstemming 
met de professionele standaard; 

d. voor zover van toepassing, erop toe te zien dat de kwaliteit van de 
voorzieningen en de deskundigheid van beroepskrachten ten minste 
voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de in de 
toepasselijke sector erkende keurmerken (…) 

 

1. Aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit van voorzieningen, eisen met  
    betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen,    
    door: 

a. het afstemmen van voorzieningen op de persoonlijke situatie van de 
cliënt; 

b. het afstemmen van voorzieningen op andere vormen van (mantel)zorg en 
ondersteuning; 

c. erop toe te zien dat beroepskrachten tijdens hun werkzaamheden in het 
kader van het leveren van voorzieningen handelen in overeenstemming 
met de professionele standaard; 

d. voor zover van toepassing, erop toe te zien dat de kwaliteit van de 
voorzieningen en de deskundigheid van beroepskrachten tenminste 
voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de in de 
toepasselijke sector erkende keurmerken (…) 

Toelichting lid 1 onder b: ‘(mantel)’ is toegevoegd voor ‘zorg’.  
 

Artikel 24 Klachtenregeling Artikel 24 Klachtenregeling 
1. Het college behandelt klachten van jeugdigen of ouders die betrekking 

hebben op de wijze van afhandeling van meldingen, verzoeken en 
aanvragen als bedoeld in deze verordening overeenkomstig de 
bepalingen van de ‘Klachtenregeling Doetinchem’. 

2. Aanbieders dienen te beschikken over een regeling voor de afhandeling 
van klachten van cliënten ten aanzien van alle voorzieningen. 

1. Het college behandelt klachten van cliënten die betrekking hebben op de 
wijze van afhandeling van meldingen, verzoeken en aanvragen als 
bedoeld in deze verordening overeenkomstig de bepalingen van de 
‘Klachtenregeling gemeente Doetinchem 2022’. 

2. Aanbieders dienen te beschikken over een regeling voor de afhandeling 
van klachten van cliënten ten aanzien van alle voorzieningen. 
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3. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe 
op de naleving van de klachtregelingen van aanbieders door periodieke 
overleggen met de aanbieders en een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek. 

 

3. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op 
de naleving van de klachtregelingen van aanbieders door periodieke 
overleggen met de aanbieders en een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek. 

Toelichting: Redactionele verbetering. 
 

Artikel 31 Intrekking oude verordening Artikel 31 Intrekking oude verordening 
1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 

2019 wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van deze verordening. 
2. Een cliënt houdt recht op een geldende indicatie verstrekt op grond van 

de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 
2019 tot afloop van de indicatieduur of tot de cliënt een nieuwe 
overeenkomst met het college aangaat. 

3. Aanvragen die zijn ingediend onder de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Doetinchem 2019 en waarop nog niet is beslist bij het in 
werking treden van deze verordening, worden afgehandeld krachtens 
deze verordening. 
 

1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 
2020 wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van deze verordening. 

2. een cliënt houdt recht op een geldende indicatie verstrekt op grond van 
de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 
2020 tot afloop van de indicatieduur of tot de cliënt een nieuwe 
overeenkomst met het college aangaat. 

3. Aanvragen die zijn ingediend onder de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Doetinchem 2020 en waarop nog niet is beslist bij het in 
werking treden van deze verordening, worden afgehandeld krachtens 
deze verordening. 

 

Toelichting: wijziging naar de huidige verordening (geen inhoudelijke wijziging, slechts een update). 
 

Artikel 32 Inwerkingtreding en citeertitel Artikel 32 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020. 
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Doetinchem 2020. 
 

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Doetinchem 2022. 

Toelichting: Verordeningen treden in werking de dag nadat zij (officieel) zijn bekendgemaakt, dit is gewijzigd in het eerste lid. Het tweede lid betreft een wijziging 
naar het actuele jaartal. Dit betreffen geen inhoudelijke aanpassingen.  
 

 


