Grootste inhoudelijke wijzigingen Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 t.o.v Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2017
13 december 2016
Algemene wijzigingen: de dubbelingen zijn verwijderd en de relevante onderdelen uit de toelichting zijn verplaatst naar de artikelen. De volgorde
van de artikelen is hier en daar aangepast en waar mogelijk zijn artikelen samengevoegd om het geheel meer samenhangend te maken. Ook zijn
enkele artikelen aangepast aan de hand van de nieuwe modelverordening van de VNG d.d. 30 november 2016.
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Nadere criteria geformuleerd, waaronder voor specifieke maatwerkvoorzieningen
zoals beschermd wonen
Door het concretiseren van de criteria wordt duidelijk welke factoren bij de beoordeling van een
aanvraag worden meegewogen. Afhankelijk van de aard van de maatwerkvoorzieningen kunnen
specifieke criteria aan de orde zijn.

Artikelen samengevoegd
De bepalingen over persoonlijk plan en informatie worden al benoemd in de wet en hoeven niet
herhaald te worden in de Verordening.

Om een besluit inzake beschermd wonen te nemen is het noodzakelijk dat hierover bepalingen
zijn vastgelegd in de Verordening.
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Artikel verwijderd
Verplaatst naar de Beleidsregels.
Nadere bepalingen geformuleerd over de verplichtingen en het vaststellen van de
hoogte van een pgb
Daarmee wordt duidelijk op welke wijze de hoogte van een pgb wordt berekend. Afhankelijk van
de aard van de te verstrekken maatwerkvoorziening kan de hoogte van een pgb anders berekend
worden.
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Artikel 17 Bijdrage in Nadere bepalingen geformuleerd over het berekenen van de bijdrage in de kosten
de kosten voor een
Uit jurisprudentie volgt dat bij Verordening moet worden bepaald hoe de kostprijs voor de eigen
maatwerkvoorziening bijdrage in de kosten wordt berekend. Afhankelijk van de aard van de te verstrekken
maatwerkvoorziening wordt de kostprijs anders berekend.
Voor woningaanpassingen en hulpmiddelen ten behoeve van vervoer wordt een maximale
kostprijs van €20.000,- per voorziening doorgegeven aan het CAK.

2

