BIJLAGE 3
Overzicht wijzigingen Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2020 en
wijzigingen Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke
ondersteuning gemeente Haarlem 2020

1. Wijzigingen in de Verordening

a. Toevoegen hoogte van het Pgb voor een traplift
Verordening 2020 was:
Artikel 7.3 Vaststellen hoogte pgb
1. De hoogte van het pgb voor vervoersvoorzieningen, hulpmiddelen en woningaanpassingen
bedraagt in ieder geval niet meer dan de totale huurprijs van de goedkoopst adequate
voorziening die aan de gemeentelijke leverancier voor de standaard productcategorieën
verschuldigd zou zijn over een periode van 6 jaar. Hierbij is al rekening gehouden met kosten
voor onderhoud, reparatie en verzekering.
Gewijzigde verordening 2020 wordt:
Artikel 7.3 Vaststellen hoogte pgb
1. De hoogte van het pgb voor vervoersvoorzieningen, hulpmiddelen en woningaanpassingen
bedraagt in ieder geval niet meer dan de totale huurprijs van de goedkoopst adequate
voorziening die aan de gemeentelijke leverancier voor de standaard productcategorieën
verschuldigd zou zijn over een periode van 6 jaar of, in het geval van een traplift, een periode
van 10 jaar. Hierbij is al rekening gehouden met kosten voor onderhoud, reparatie en
verzekering.

b. Bij het toekennen van een woonvoorziening het primaat van verhuizen verleggen van € 10.000
naar € 7.500
Verordening 2020 was:
Artikel 10.3 Aanvullende criteria woonvoorziening
1. Een woningaanpassing kan slechts worden toegekend voor zover:
(….)
c. de kosten van noodzakelijke woningaanpassingen onder € 10.000,-- blijven
Gewijzigde verordening 2020 wordt:
Artikel 10.3 Aanvullende criteria woonvoorziening
1. Een woningaanpassing kan slechts worden toegekend voor zover:
(….)
c. de kosten van noodzakelijke woningaanpassingen onder € 7.500,-- blijven

c. Beperking van woningaanpassingen in algemene ruimten
Verordening 2020 was:
Artikel 10.3 Aanvullende criteria woonvoorziening
(…)
5. De aanvraag voor een woonvoorziening wordt geweigerd indien:

(…)
c. woonvoorzieningen in gemeenschappelijke ruimten om veiligheids- en uitvoeringstechnische
redenen niet geplaatst kunnen worden.
Gewijzigde verordening 2020 wordt:
Artikel 10.3 Aanvullende criteria woonvoorziening
(…)
5. De aanvraag voor een woonvoorziening wordt geweigerd indien:
(…)
c. het gaat om woonvoorzieningen in gemeenschappelijke ruimten, met uitzondering van:
 het verbreden van toegangsdeuren;
 het aanbrengen van elektrische deuropeners;
 het aanbrengen van drempelhulpen en vlonders;
 het aanbrengen van een tweede trapleuning in een portiekwoning of
 het plaatsen van stallingsplaatsen voor hulpmiddelen
tenzij deze om veiligheids- en/of uitvoeringstechnische redenen niet geplaatst kunnen
worden.

d. Verhoging kilometerbijdrage RegioRijder
Verordening 2020 was:
Art. 13. 1. Maatwerkvoorziening
lid d. De cliënt betaalt een ritbijdrage voor het gebruik van het collectief vraagafhankelijk
vervoer (cliënt betaalt een ritbijdrage die gelijk is aan het tarief dat in het openbaar busvervoer
verschuldigd is, omgerekend naar het aantal kilometers);
Gewijzigde verordening 2020 wordt:
Art. 13. 1. Maatwerkvoorziening
lid d. De client betaalt een ritbijdrage voor het gebruik van het collectief vraagafhankelijk
vervoer. De hoogte van de ritbijdrage bestaat uit een starttarief en een tarief per gereden
kilometer. Het starttarief bedraagt € 1,24. Het kilometertarief is gelijk aan het kilometertarief
dat in het openbaar busvervoer verschuldigd is.

e. Eigen bijdragen voor specifieke voorzieningen
Verordening 2020 was:
Art. 13.1 Maatwerkvoorziening
lid 3.: In afwijking van lid 1 is de cliënt geen eigen bijdrage verschuldigd bij of voor:
- algemeen toegankelijke voorzieningen;
- het pgb voor lokale verplaatsingen;
- aanpassingen aan gemeenschappelijke ruimten;
- het bezoekbaar maken van een woning;
- vervangingen van eerder verstrekte woonvoorzieningen tot een bedrag van € 1.000,-;
- vervangingen van douche/föhntoiletbrillen en sanibroyeurs;
- rolstoelen, waaronder noodzakelijke aanpassingen hieraan;
- sportvoorzieningen, waaronder sportrolstoelen;
- een financiële tegemoetkoming ten behoeve van de verhuizings- en de herinrichtingskosten;

-

de maatwerkvoorzieningen begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor
jongvolwassenen, inclusief fasehuis- en kamertrainingen;
een noodzakelijke eerste grote schoonmaak bij zwaar vervuilde huishoudens.

Gewijzigde verordening 2020 wordt:
Art. 13.1 Maatwerkvoorziening
lid 3.: In afwijking van lid 1 is de cliënt geen eigen bijdrage verschuldigd bij of voor:
- het pgb voor lokale verplaatsingen;
- aanpassingen in gemeenschappelijke ruimten;
- de maatwerkvoorzieningen begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf voor
jongvolwassenen, inclusief fasehuis- en kamertrainingen;
- een noodzakelijke eerste grote schoonmaak bij zwaar vervuilde huishoudens;
- de maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf;
- een financiële tegemoetkoming ten behoeve van de verhuizings- en de herinrichtingskosten.

f. Overgangsbepalingen
Verordening 2020 was:
Artikel 18.3 Intrekking Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Haarlem 2018 en
overgangsrecht
(…)
2. Een cliënt houdt recht op een lopende voorziening verstrekt op grond van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning 2018, totdat het college een nieuw besluit heeft genomen
waarbij het besluit waarmee deze lopende voorziening is verstrekt, wordt ingetrokken.
3. Aanvragen die zijn ingediend onder de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 en
waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Haarlem 2020, worden afgehandeld krachtens de Verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2020.
4. Op bezwaarschriften ingediend tegen een besluit op grond van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning 2018, wordt beslist met inachtneming van die verordening,
tenzij de toepassing van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem
2020 gunstiger is voor de cliënt.
(…)
7. Cliënten met een lopende indicatie op grond van de AWBZ voor beschermd wonen hebben
een overgangsrecht tot uiterlijk 1 januari 2021, of tot zoveel eerder als de huidige indicatie
afloopt.

Gewijzigde verordening 2020 wordt:
Artikel 18.3 Intrekking Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Haarlem 2018 en
overgangsrecht
(…)
2. Een cliënt houdt recht op een lopende voorziening verstrekt voor de datum van
inwerkingtreding van de Eerste wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Haarlem 2020, totdat het college een nieuw besluit heeft genomen waarbij het
besluit waarmee deze lopende voorziening is verstrekt, wordt ingetrokken.
3. Aanvragen die zijn ingediend en waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van de
Eerste wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2020,

worden afgehandeld krachtens de Eerste wijziging Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Haarlem 2020.
4. Op bezwaarschriften ingediend tegen een besluit op grond van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning 2020, wordt beslist met inachtneming van die verordening,
tenzij de toepassing van de Eerste wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Haarlem 2020 gunstiger is voor de cliënt.
(…)
7. Artikel 18.3 onderdeel 7 vervalt

2. Wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit
a. Verlaging verhuiskostenregeling
Uitvoeringsbesluit 2020 was:
Art. 1.1.a
De hoogte van de financiële tegemoetkoming ten behoeve van verhuis- en herinrichtingskosten
bedraagt € 3.500,Gewijzigd Uitvoeringsbesluit 2020 wordt:
Art. 1.1.a
De hoogte van de financiële tegemoetkoming ten behoeve van verhuis- en herinrichtingskosten
bedraagt € 2.500,b. Correctie (vervangen) van de oude tarieven-tabel voor de arrangementen beschut en
beschermd wonen
Uitvoeringsbesluit 2020 was:
Artikel 1.5.a
Voor beschut en beschermd wonen gelden de tarieven zoals opgenomen in bijlage I.
Gewijzigd Uitvoeringsbesluit 2020 wordt:
Artikel 1.5.a
Voor beschut en beschermd wonen gelden de tarieven zoals opgenomen in bijlage 1.
c. Vervallen overgangstarieven beschermd wonen
Uitvoeringsbesluit 2020 was:
Artikel 1.5.b
Voor cliënten die vallen onder het overgangsrecht pgb beschermd wonen gelden de tarieven uit
bijlage II.
Gewijzigd Uitvoeringsbesluit 2020 wordt:
Artikel 1.5.b vervalt.

d. Vervallen artikel dat hoogte van Pgb voor trapliften regelt
Uitvoeringsbesluit 2020 was:
Artikel 1.7
Hoogte van het persoonsgebonden budget voor trapliften is € 4.000 voor een traplift uit het
kernassortiment. Indien er een specifieke traplift noodzakelijk is, wordt een toereikend pgb
verstrekt op basis van de goedkoopst adequate voorziening zoals de gemeente die bij haar
leverancier kan inkopen. Dit pgb is inclusief onderhoud, keuring en reparatie voor een looptijd
van 10 jaar.
Gewijzigd Uitvoeringsbesluit 2020 wordt:
Artikel 1.7 vervalt.
e. Beperking van de mogelijkheden inzet Pgb maandloon
Uitvoeringsbesluit 2020 was:
In het Uitvoeringsbesluit 2020 was hierover nog niets geregeld.
Gewijzigd Uitvoeringsbesluit 2020 wordt:
Art. 1.11 wordt toegevoegd:
Artikel 1.11
Een cliënt met een Pgb mag zijn zorgverlener alleen de daadwerkelijk geleverde ondersteuning
bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) laten declareren (facturering achteraf, per uur), tenzij het
een Pgb voor beschermd wonen in een 24-uursvoorziening betreft. In het laatste geval is een
vaste maandvergoeding toegestaan.

f.

Eigen bijdrage Maatschappelijke Opvang: bij weekmelding voor gehele week verplicht
Uitvoeringsbesluit 2020 was:
Aan Hoofdstuk 2.a is de voetnoot nog niet opgenomen.
Gewijzigd Uitvoeringsbesluit 2020 wordt:
Aan Hoofdstuk 2.a wordt de voetnoot toegevoegd: Als de cliënt zich voor een hele week
nachtopvang heeft gemeld (een weekmelding), reserveert hij een bed voor de gehele week en
heeft hij een betalingsverplichting voor de gehele week.

g. Wijziging overgangsbepalingen
Uitvoeringsbesluit 2020 was:
Artikel 4.1 bevatte de overgangsbepalingen voor overgangscliënten beschermd wonen.
Gewijzigd Uitvoeringsbesluit 2020 wordt:
Artikel 4.1 de overgangsbepalingen voor overgangscliënten beschermd wonen vervalt
Artikel 4.2 en 4.3. worden toegevoegd:

Artikel 4.2
De wijziging conform artikel 1.1 is van toepassing op aanvragen die zijn ingediend vanaf de
inwerkingtreding van de Eerste wijziging Uitvoeringsbesluit Algemene en
maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2020.
Artikel 4.3
Vanaf 1 juli 2021 kan een Pgb niet meer in de vorm van een maandbetaling worden
gedeclareerd, met uitzondering van een Pgb voor beschermd wonen in een 24-uursvoorziening.
h. Vervangen van de oude tarieven-tabel voor de arrangementen beschut en beschermd wonen
Uitvoeringsbesluit 2020 was:
Bijlage I bevatte een verouderde Pgb-tarieventabel.
Gewijzigd Uitvoeringsbesluit 2020 wordt:
In bijlage I is de actuele Pgb-tarieventabel opgenomen.
i.

Vervallen overgangstarieven beschermd wonen
Uitvoeringsbesluit 2020 was:
Bijlage II bevatte de tarieven voor overgangscliënten beschermd wonen.
Gewijzigd Uitvoeringsbesluit 2020 wordt:
Bijlage II vervalt.

