
Eerste wijzigingsverordening Maatschappelijke ondersteuning 

 

 

Artikel I 

De navolgende artikelen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning komen als volgt te 

luiden: 

 

Artikel 4.1 Regels voor het persoonsgebonden budget 

Lid 7 Een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt, kan dit pgb niet besteden bij een  

zorgaanbieder die door gemeente Haarlem voor het leveren van de in het pgb genoemde 

diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen dan wel andere maatregelen is gecontracteerd. 

Lid8 In afwijking van het zevende lid is het wel mogelijk voor een cliënt om het  

verstrekte pgb, eventueel door middel van bijbetaling door de cliënt, te besteden aan een 

andere adequate voorziening dan de goedkoopst adequate maatwerkvoorziening die de 

gemeente in natura zou hebben verstrekt bij een zorgaanbieder die door de gemeente is 

gecontracteerd. 

Lid 9 In afwijking van het zevende lid is het wel mogelijk voor een cliënt die  

aanspraak maakt op een maatwerkvoorziening het pgb deels maar niet volledig te besteden bij 

een zorgaanbieder die door de gemeente Haarlem voor het leveren van deze 

maatwerkvoorziening is gecontracteerd. 

 

Toelichting 

Lid 7 Dit betreft een tekstuele aanpassing. 

Lid 8 Dit is een uitzondering op het zevende lid. Lid 7 is opgenomen om te  

voorkomen dat burgers exact dezelfde voorziening die in natura geboden wordt, aanschaft 

middels een pgb bij de gecontracteerde zorgaanbieder. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling 

om de burger te belemmeren in zijn keuzevrijheid om bij een gecontracteerde zorgaanbieder 

een alternatieve voorziening aan te schaffen mits uiteraard adequaat. Middels het opnemen van 

dit lid wordt dit mogelijk gemaakt. 

Lid 9 Een cliënt - aan wie een pgb is verstrekt - koopt over het algemeen zorg,  

ondersteuning en eventueel dagbesteding in bij verschillende partijen. Deze partijen kunnen 

particulieren zijn, zelfstandige ondernemers en zorgaanbieders. Het kan zijn dat het voor een 

pgb-cliënt noodzakelijk is voor een deel van zijn budget zorg in te kopen bij een 

gecontracteerde aanbieder om een passend integraal ondersteuningsaanbod te realiseren. In het 

kader van het kunnen bieden van maatwerk aan deze cliënten, is deze afwijking van lid 7 

opgenomen in de Verordening. Om zo toch ruimte te bieden om maatwerk te realiseren door 

een deel van het pgb budget te besteden bij een zorgaanbieder die door de gemeente Haarlem 

is gecontracteerd. 

 

Artikel 11.2 Intrekking oude verordening en overgangsrecht 

Lid 3 Aanvragen die zijn ingediend onder de Verordening voorzieningen  

maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2013 en waarop nog niet is beslist bij het 

in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld krachtens de Verordening 

voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2013. 

Lid 5 Een cliënt met een lopend pgb voor een voorziening, dat bij het in werking  

treden van deze verordening besteed wordt bij een gecontracteerde zorgaanbieder behoudt het 

recht deze voorziening met een pgb bij de gecontracteerde zorgaanbieder te blijven betrekken 

gedurende de looptijd van het indicatiebesluit doch ten hoogste tot 1 januari 2016. 

 

Toelichting 

Lid 3 Dit betreft een tekstuele aanpassing. De vorige tekst kon verwarring  

opleveren of de oude Verordening of de nieuwe Verordening van toepassing is op aanvragen 

die zijn ingediend voor het in werking treden van deze Verordening. 

Lid 5 Pgb-houders die hun huidige, voor zorg in natura gecontracteerde aanbieder  



willen houden kunnen hun beschikking laten omzetten naar zorg in natura en op die manier 

ondersteuning blijven ontvangen van hun aanbieder. Wij realiseren ons echter dat dit op korte 

termijn toch een belasting kan zijn voor cliënten. Daarom zullen wij het eerste jaar (2015) 

geen uitvoering geven aan artikel 4.1, lid 7 van de Verordening zolang de cliënt nog een 

geldige beschikking heeft. 

 

Artikel II 

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

 

Artikel III 

Deze verordening wordt aangehaald als: “Eerste wijzigingsverordening Maatschappelijke 

ondersteuning”. 


