
BIJLAGE 1 (2021/152650) 
 
Aangepaste Eerste wijziging Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2020  (aangepast is Artikel I, onderdeel f) 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem; 
 
gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de daarbij behorende nadere regelgeving, 
alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2020, 
 
BESLUIT: 
 
vast te stellen de Eerste wijziging Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2020 
 
 
 
Artikel I 
 
Het Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Haarlem 2020 wordt als volgt gewijzigd: 

 

a. Artikel 1.1 onderdeel a komt te luiden:  

 

De hoogte van de financiële tegemoetkoming ten behoeve van verhuis- en 

herinrichtingskosten bedraagt € 2.500,-. 

 

b. Artikel 1.5 komt te luiden:  

 

Voor beschut en beschermd wonen gelden de tarieven zoals opgenomen in bijlage 1.  

 

c. Artikel 1.5 onderdeel b vervalt 
 

d. Artikel 1.7 vervalt  
 

e. Artikel 1.11 wordt toegevoegd: 
 

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. Aan hoofdstuk 2, onderdeel a wordt toegevoegd de voetnoot:  

 

Als de cliënt zich voor een hele week opvang heeft gemeld (een weekmelding), reserveert hij 

een bed voor de gehele week en heeft hij een betalingsverplichting voor de gehele week, 

tenzij 

1. de door hem/haar gereserveerde slaapplaats voor één of meerdere nachten toegewezen 

kon worden aan een andere cliënt van de nachtopvang en/of 

2.  de reservering voor een specifieke dag voor 10 uur ’s ochtends is geannuleerd. 

 

g. Artikel 4.1 vervalt 

 

h. Artikel 4.2 wordt toegevoegd:  

 

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.  

 
i. Artikel 4.3 wordt toegevoegd:  

 
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. 
 

j. Bijlage I komt te luiden als volgt : 

De tarieven Pgb Arrangementen beschut en beschermd wonen per jaar zijn: 

Intensiteitstreden → Trede 1 

 

Trede 2 

 

Trede 3 

 

Trede 4 

 

Trede 5 

 Resultaatgebieden ↓ 

1. Wonen € 0,00 € 0,00 € 0,00   

2. Veiligheid € 1.591,97 € 4.052,29 € 7.344,78   

3. Financiën € 1.261,17 € 2.522,35 € 5.039,52   

4a. Dagbesteding basis € 2.346,61 € 5.432,35 € 8.518,09 € 11.608,99 € 13.893,58 

4b. Dagbesteding plus € 4.264,21 € 9.872,30 € 15.480,38 € 21.088,46 € 25.233,79 

5. Sociale relaties € 1.323,20 € 5.292,79 € 13.226,81   

6. Opvoeden & opgroeien € 2.403,46     

7. Zingeving € 2.522,35     

8. Persoonlijk functioneren € 1.323,20 € 5.292,79 € 13.226,81 € 18.519,60  

9. Lichamelijke gezondheid € 2.398,30 € 9.588,01 € 16.777,73 € 28.764,04  

 

Huisvesting, hotelmatige kosten en kosten voor voeding maken geen onderdeel uit van het Pgb 

voor beschut en beschermd wonen. 

k. Bijlage II vervalt. 

 



Artikel II   

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

 
Artikel III   
Dit besluit wordt aangehaald als: Eerste wijziging Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Haarlem 2020. 

  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 maart 2021 

de secretaris,    de burgemeester, 

 

 

mr. C.M. Lenstra   drs. J. Wienen 


