
Was-wordt overzicht op hoofdlijnen: Verordening maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Haarlem 2023 
 
Dit was-wordt overzicht op hoofdlijnen geeft de belangrijkste aanpassingen weer van de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2023 ten opzichte van de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2020.   
 

Algemene aanpassingen: 

Bepalingen die al in de wet (Wmo 2015, Uitvoeringsregeling Wmo, Uitvoeringsbesluit Wmo 2015) 
staan worden niet herhaald in de lokale regelgeving. Hier wordt waar relevant enkel naar 
verwezen. 
 

Bij de criteria voor een maatwerkvoorziening (oud hoofdstuk 8 t/m 12, nieuw hoofdstuk 7 t/m 11) 
zijn geen resultaten meer opgenomen. Gezien het kaderstellende karakter van de verordening zijn 
deze (deels) verplaatst naar de Uitvoeringsregels maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Haarlem 2023 (hierna: Uitvoeringsregels 2023). 
 

De verordening geeft de kaders rondom de verstrekking van de verschillende 
maatwerkvoorzieningen. Het college werkt in nadere regels de details hiervan per 
maatwerkvoorziening uit. Dit maakt de verordening toegankelijker en leesbaarder en doet meer 
recht aan haar kaderstellende karakter. 
 

 

 

Aanpassing per onderwerp/onderdeel: 
 

 

Reikwijdte van de MO 
 

Reikwijdte van de MO 

Artikelen 2.1 t/m 2.4: 
Speerpunten van het beleid staan benoemd 
(perspectief van de inwoner, kracht van de wijk, 
samenhangende aanpak en samenwerken). 

Artikel 1.3:  
Maatschappelijke ondersteuning draagt bij aan 
het realiseren van een aanvaardbaar niveau van 
zelfredzaamheid en participatie, is integraal en 
gericht op de unieke situatie van de cliënt. 
 

Toegang: artikelen over melding, onderzoek en 
aanvraag staan meer verspreid. 

Toegang: artikelen over melding, onderzoek en 
aanvraag staan bij elkaar in hoofdstuk 2 
 

3.1 De melding 2.1 Melding behoefte aan maatschappelijke 
ondersteuning  
 

In artikel 3.1 staat dat een melding vormvrij is 
en dat deze bij het college kan worden 
ingediend. Er staan bepalingen genoemd die 
horen bij het onderzoek. 

Een melding kan eenvoudig en op verschillende 
manieren worden ingediend.  
Onderdelen die horen bij het onderzoek zijn 
verplaatst naar het artikel over het onderzoek 
(artikel 2.3). 
Er is meer aandacht voor het informeren van de 
cliënt of de vertegenwoordiger over diens 
rechten en plichten en de vervolgprocedure van 
de melding.  



3.3 Inhoud onderzoek  2.3 Onderzoek  

De inhoud van het onderzoek staat vermeld in 
artikel 3.3, tweede lid (herhaling van artikel 
2.3.2 van de Wmo 2015). 

Voor de inhoud van het onderzoek wordt 
verwezen naar (artikel 2.3.2 van) de wet.  
 
NIEUW: Informatieplicht cliënt of diens 
vertegenwoordiger is uitgebreider benoemd. 
NIEUW: Voor een pgb is een pgb-plan nodig die 
tijdens het onderzoek wordt ingediend. 
 

3.4 Advisering 2.6 Advisering 

De mogelijkheden om extern advies te vragen 
zijn specifiek benoemd. 

Dit artikel geeft meer opties voor externe 
advisering doordat deze ruim is omschreven. 
 

3.5 Onderzoeksverslag 2.4 Onderzoeksverslag  

Ten behoeve van de opvang wordt geen 
onderzoeksverslag toegezonden aan de cliënt. 

Ook bij een melding voor maatschappelijke 
opvang wordt een onderzoeksverslag verstrekt.  
 
NIEUW 2.4 lid 4: Het college kan nadere regels 
stellen over de methodiek en de procedure 
waarmee het onderzoeksverslag tot stand 
komt. 
 

5.1 De aanvraag  2.5 Aanvraag  

Het ondertekende onderzoeksverslag is de 
aanvraag. 

De aanvraag kan worden gedaan met een door 
het college vastgesteld aanvraagformulier of 
met het door het college opgestelde 
onderzoeksverslag, mits deze is ondertekend 
voor het indienen van een aanvraag. 
  
NIEUW: Het college kan nadere regels stellen 
over de wijze van indiening van een aanvraag 
(lid 4). 
 

5.2 Inhoud beschikking 2.7 De beslissing en de beschikking 

 
 
 
De eisen voor de inhoud van een beschikking 
voor een maatwerkvoorziening in natura of 
voor een pgb staan beschreven. 

NIEUW: Lid 1 is makkelijker leesbaar, er is 
gekozen voor een toegankelijke tekst.  
 
NIEUW is lid 4, de eisen aan een beschikking 
voor verhuis- en herinrichtingskosten 
(financiële tegemoetkoming).  
NIEUW: Het college kan in nadere regels 
afwijken van hetgeen is bepaald in het eerste lid 
ten behoeve van specifieke 
maatwerkvoorzieningen (lid 6). 
 

Criteria om in aanmerking te komen voor een 
maatwerkvoorziening. 

Criteria om in aanmerking te komen voor een 
maatwerkvoorziening. 
 

Artikelen 6.1 en 6.2 bevatten de criteria voor 
een maatwerkvoorziening 

Alle voorwaarden voor een 
maatwerkvoorziening staan in één artikel 
(artikel 4.1). 



 
NIEUW: Het college kan nadere regels stellen 
met aanvullende criteria voor 
maatwerkvoorzieningen. 
 

Een deel van de weigeringsgronden zijn 
onderdeel van het artikel met de criteria voor 
een maatwerkvoorziening (artikel 6.2). 

NIEUW: Een apart artikel met redenen om een 
maatwerkvoorziening te weigeren (artikel 4.2) 

PGB 
Criteria voor een persoonsgebonden budget 
(pgb). 
 

PGB 
Criteria voor een persoonsgebonden budget 
(pgb). 
 

Artikel 7.1 bevat criteria om in aanmerking te 
komen voor een pgb, weigeringsgronden en 
nadere eisen aan het gebruik van een pgb. 

Er is een apart artikel met algemene 
voorwaarden voor een pgb (artikel 5.1), 
weigeringsgronden voor een pgb (artikel 5.2) en 
specifieke voorwaarden bij inzet van een pgb 
(artikel 5.5). Criteria over kwaliteit zijn 
geclusterd in de uitvoeringsregels (uitwerking 
van artikel 12.1 van de verordening) 
 
Artikel 5.1: 
NIEUW: Alleen een pgb indien cliënt of 
vertegenwoordiger voldoende pgb-vaardig is 
gebleken tijdens het onderzoek. 
NIEUW: Het college stelt nadere regels over de 
vorm en inhoud van het pgb-plan. 
 

De hoogte van het pgb De hoogte van het pgb 
 

Artikel 7.3 
 
Grondslag voor de berekening van het pgb voor 
alle vormen van ambulante begeleiding die 
beroepsmatig wordt geboden is gebaseerd op 
het toepasselijke natura tarief per uur. 

Artikel 5.3 
 
NIEUW: De grondslag voor de berekening van 
het pgb voor individuele begeleiding kan in 
verband met nieuwe financieringsvorm (vanuit 
aanbesteding Gewoon in de Wijk) niet meer 
worden gebaseerd op het gecontracteerde 
tarief (natura tarief). De grondslag is aangepast 
naar de hoogte van de reële tarieven zoals die 
in de omliggende gemeenten worden 
gehanteerd voor vergelijkbare ondersteuning in 
natura. 
 
AANPASSING: De mogelijkheden voor de inzet 
van het pgb voor ondersteuning die wordt 
geboden door een persoon uit het sociaal 
netwerk is uitgebreid. 
 
 
 
 
 



EIGEN BIJDRAGE  EIGEN BIJDRAGE  
 

 
 
 
 
Algemene bepalingen rondom de eigen bijdrage 
en grondslagen voor berekening staan verspreid 
in artikel 13.1, 13.2, 13.3a, 13.4 en 13.5. 
 
 
 

De bepalingen over de eigen bijdrage zijn naar 
voren gehaald: ze staan voor de specifieke 
criteria per maatwerkvoorziening. 
 
Algemene bepalingen rondom de eigen bijdrage 
(waaronder looptijd) zijn geclusterd in artikel 
6.1. 
De grondslagen voor de berekening van de 
eigen bijdragen (kostprijs) staan in artikel 6.2. 
 

Eigen bijdrage beschermd wonen en opvang Eigen bijdrage beschermd wonen en opvang 
 

Voor een cliënt die verblijft in een instelling 
voor beschermd wonen wordt de verschuldigde 
eigen bijdrage berekend op grond van het 
bepaalde betreffende Beschermd Wonen van 
het landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 
(artikel 13.1, lid 1 onder c). 
 
 
 
 
De verschuldigde eigen bijdrage voor 
maatschappelijke opvang is een vastgesteld 
bedrag afhankelijk van de locatie (artikel 13.5 
lid 1 onder b).  
 
Voor de verschuldigde eigen bijdrage voor 
opvang slachtoffers van huiselijk geweld 
gelden vaste bedragen (artikel 13.5, lid 1). 
 
 

De eigen bijdrage wordt vastgesteld conform 
het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (artikel 6.1, 
lid 3). 
De kostprijs van dienstverlening of beschermd 
wonen in natura wordt maandelijks vastgesteld 
en is gelijk aan de vergoeding die de gemeente 
voor de dienstverlening, opvang of beschermd 
wonen over die periode verschuldigd is (artikel 
6.2, lid 8). 
 
De verschuldigde eigen bijdrage voor 
maatschappelijke opvang is een vastgesteld 
bedrag afhankelijk van de soort voorziening 
(artikel 6.2, lid 10).   
 
AANPASSING Vrouwenopvang:  
De hoogte van de eigen bijdrage voor de 
vrouwenopvang wordt jaarlijks vastgesteld op 
grond van de geldende bijstandsnormen, 
waarbij de cliënt minimaal zak en kleedgeld en 
geld voor voeding (Nibud norm) plus de 
nominale premie ziektekosten minus de 
zorgtoeslag (indien van toepassing) overhoudt 
(artikel 6.2, lid 9) 
 

Aanvullende criteria voor de 
maatwerkvoorzieningen 

Aanvullende criteria voor de 
maatwerkvoorzieningen 
 

Hoofdstuk 9 Ambulante begeleiding, 
dagbesteding en kortdurend verblijf 
 
 

HOOFDSTUK 7 Maatwerkvoorzieningen 
individuele begeleiding en groepsbegeleiding 
(Aanvullende Ondersteuning) en kortdurend 
verblijf 
 

Ambulante begeleiding (artikel 9.2), dagopvang 
(artikel 9.4), ondersteuning voor 
jongvolwassenen van 18-23 jaar (artikel 9.5) en 
gezinsbegeleiding (artikel 9.1, lid 1 onder e). 

Ambulante begeleiding heet nu ‘individuele 
begeleiding’. Dagopvang is nu 
‘groepsbegeleiding’. Deze voorzieningen 
kunnen worden verstrekt onder de noemer 



‘aanvullende ondersteuning’ (artikel 7.1). Hier 
valt ook de ondersteuning voor 
jongvolwassenen van 18-23 jaar en de 
gezinsbegeleiding onder. 

 

Hoofdstuk 12 Opvang, wonen en herstel Hoofdstuk 11: Opvang, wonen en herstel 

In de verordening staan de 
maatwerkvoorzieningen beschut- of beschermd 
wonen opgenomen. 

AANPASSING: In de verordening is alleen de 
maatwerkvoorziening beschermd wonen 
opgenomen. Afgeleide vormen hiervan 
(beschut wonen en overbruggingszorg) zijn 
verwerkt in de Uitvoeringsregels 2023. 

NIEUW: Aanvullende voorwaarden voor opvang 
en beschermd wonen zijn uitgebreid en 
geclusterd in artikel 11.4.  

 

 
 


