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Verordening eigen bijdrage voorziening maatschappelijke opvang gemeente 

Doetinchem  
 

De raad van de gemeente Doetinchem: 

 

gelet op 

 

- artikel 149 van de Gemeentewet; 

- artikel 4.8 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning van 2 oktober 2006, Stb. 2006 nr. 450, 

zoals gewijzigd bij besluit van 23 juni 2010, Stb. 2010 nr. 260; 

 

b e s l u i t : 

 

vast te stellen de Verordening eigen bijdrage voorzieningen maatschappelijke opvang gemeente 

Doetinchem. 

 

Artikel 1- Begripsomschrijving 

 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. wet: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); 

b. opvang: de onder d en e van dit artikel gedefinieerde voorzieningen; 

c. instelling: een organisatie (niet natuurlijk persoon) die een voorziening voor opvang exploiteert of 

trajecten voor opvang uitvoert met subsidie van een gemeente of in opdracht van een gemeente; 

d. 24-uurs verblijf of voltijd verblijf maatschappelijke opvang waaronder crisisopvang: een tijdelijk 

verblijf gedurende een volledig etmaal of langer. De 24-uurs voorziening omvat onderdak, 

slaapgelegenheid, begeleiding op diverse aspecten en eventueel voeding; 

e. begeleid wonen: een woonvorm waarbij cliënten of zelfstandig wonen of in een kleine 

gemeenschap, begeleiding en/of dagbesteding krijgen, maar (nog) geen regie hebben over een aantal 

aspecten van het wonen en een bijdrage of huur aan een instelling voor opvang betalen en niet 

rechtstreeks aan een woningcorporatie; 

f. cliënt in het kader van deze verordening: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die eventueel 

samen met minderjarige kinderen gebruikmaakt van een voorziening van een instelling; 

g. bijstandsnorm: de van toepassing zijnde norm, exclusief vakantietoeslag op 1 januari of 1 juli van het 

kalenderjaar in de artikelen 20 tot en met 30 van de Wet werk en bijstand (Wwb); 

h. norm persoonlijke uitgaven: de van toepassing zijnde normbedragen exclusief vakantietoeslag 

ingevolge artikel 23, lid 1 en 2 van de Wet werk en bijstand; 

i. eigen bijdrage: de bijdrage die de cliënt verschuldigd is voor enige vorm van opvang op basis van dit 

besluit. 

 

Artikel 2 - Reikwijdte 

 

Deze verordening is van toepassing op de door het college aan te wijzen instellingen die een 

voorziening voor opvang exploiteren.  

 

Artikel 3 - Eigen bijdrage 

 

1. Cliënten die verblijven in een door het college aan te wijzen voorziening zijn voor het verblijf in die 

voorziening een eigen bijdrage verschuldigd. 

2. Het college legt in een Besluit eigen bijdrage maatschappelijk opvang de richtlijnen voor de omvang 

van de verschuldigde bijdrage vast. Hierbij wordt rekening gehouden met de normen, die genoemd 

zijn in artikel 4.8 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning van 2 oktober 2006, Stb nr. 450, 

zoals gewijzigd bij besluit van 23 juni 2010, Stb 2010 nr. 260.  
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Artikel 4 - Vaststelling en inning 

 

1. Het college stelt op basis van de in artikel 3, lid 2 genoemde richtlijnen de voor de individuele cliënt 

van toepassing zijnde eigen bijdrage vast en int deze. 

2. Het college kan de in artikel 2 aangewezen instellingen mandaat geven om namens haar de voor de 

individuele cliënt van toepassing zijnde eigen bijdrage vast te stellen en te innen. 

3. Het college kan in het artikel 3, lid 2 genoemde Besluit eigen bijdrage maatschappelijke opvang 

nadere eisen stellen aan de vaststelling en inning van de voor de individuele cliënt van toepassing 

zijnde eigen bijdrage.  

 

Artikel 5 - Bijzondere omstandigheden 

 

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien 

toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.  

 

Artikel 6 - Slotbepalingen 

 

Deze verordening treedt in werking op de dag van bekendmaking en met terugwerkende kracht tot 

1 januari 2014. De datum waarop de wet tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 

werking treedt, die regelt dat eigen bijdrage voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door 

gemeenten bij verordening worden geregeld en vervolgens door hen worden vastgesteld en geïnd. 

De verordening wordt aangehaald als Verordening eigen bijdrage voorzieningen maatschappelijke 

opvang gemeente Doetinchem. 

 

 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering  
van 30 januari 2014, 
 
 
 
 
 
griffier      voorzitter 
 


