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1  Algemene bepalingen 1  Algemene bepalingen 

1.2  Begripsbepalingen 1.2  Begripsbepalingen 

Huidige beleidsregels Nieuwe beleidsregels 

Uitraasruimte: een verblijfsruimte waar de cliënt die vanwege een 
gedragsstoornis ernstig ontremd gedrag vertoont zich kan afzonderen of tot 
rust kan komen; 

Deze definitie, die dateert uit de Wet Voorzieningen Gehandicapten (tot 2007) 
is verwijderd omdat het niet past binnen het voorzieningenstelsel van de Wmo 
2015 waar het college maatwerk moet bieden als dat nodig is.  

2  De procedure 2  De procedure 

Huidige beleidsregels Nieuwe beleidsregels 

2.3  Spoedeisend geval 2.3  Spoedeisende situatie 

2.6  Maatwerk 
Een cliënt die zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben in de gemeente Dinkelland 
komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening in verband met de door hem 
ondervonden beperkingen in de zelfredzaamheid en/of participatie, voor zover 
de cliënt deze beperkingen naar het oordeel van het college niet: 
 

2.6  Maatwerk 
Een cliënt die zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben in de gemeente Dinkelland 
komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening in verband met de door hem 
ondervonden beperkingen in de zelfredzaamheid en/of participatie, voor zover 
de cliënt deze beperkingen naar het oordeel van het college niet: 
e. met gebruikmaking van een algemeen gebruikelijke zaak of dienst, 

2.8  Weigeren aanvraag maatwerkvoorziening 
De wet kent slechts één weigeringsgrond. Het college is bevoegd om een 
aanvraag om een maatwerkvoorziening te weigeren als de cliënt een indicatie 
heeft of kan krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) maar daaraan geen 
medewerking wenst te verlenen, behoudens het overgangsrecht (art. 2.3.5, 
zesde lid, en art. 8.6.a van de wet). Opgemerkt wordt dat het hier bedoelde 
overgangsrecht niet geldt als de ondersteuningsbehoefte betrekking heeft op: 
huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, groepsondersteuning of kortdurend 
verblijf. Dat wil zeggen dat het college bij de melding van hulpvraag altijd 
onderzoekt of de cliënt in aanmerking kan komen voor een indicatie. Opgemerkt 
wordt dat het hebben van een psychiatrische grondslag alleen geen toegang 
geeft tot de Wlz (art. 3.2.1 Wlz). Er is wel een wetswijziging aangekondigd die 
daar verandering in aanbrengt. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2021. 

2.8  Weigeren aanvraag maatwerkvoorziening 
De wet kent slechts één weigeringsgrond. Het college is bevoegd om een 
aanvraag om een maatwerkvoorziening te weigeren als de cliënt een indicatie 
heeft of kan krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) maar daaraan geen 
medewerking wenst te verlenen, behoudens de uitzonderingsbepalingen (art. 
2.3.5, zesde lid en art. 8.6.a van de wet). Opgemerkt wordt dat de hier bedoelde 
uitzonderingen niet gelden als de ondersteuningsbehoefte betrekking heeft op: 
huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, groepsondersteuning of kortdurend 
verblijf. Dat wil zeggen dat het college bij de melding van hulpvraag altijd 
onderzoekt of de cliënt in aanmerking kan komen voor een Wlz-indicatie, tenzij 
er geen enkele aanleiding is om dat aan te nemen. Er is aangekondigd dat vanaf 
1 januari 2020 één van de uitzonderingsbepalingen van artikel 8.6a van de wet 
komt te vervallen. Het gaat om mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en 
een scootmobiel) voor verzekerden met een Wlz-indicatie én die in een Wlz-
instelling verblijven. Voor hen worden deze voorzieningen verstrekt vanuit de Wlz 
en niet meer vanuit de Wmo 2015. Dit geldt ook voor de benodigde roerende 
voorzieningen, zoals tilliften en hoog-laagbedden. Het college hoeft dus geen 
onderzoek meer te doen of de verzekerde behandeling ontvangt. Verder wordt 
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nog opgemerkt dat het hebben van een psychiatrische grondslag alleen geen 
toegang geeft tot de Wlz (art. 3.2.1 Wlz). Er is wel een wetswijziging 
aangekondigd die daar verandering in aanbrengt. De beoogde inwerkingtreding 
is 1 januari 2021. 
 
Maatschappelijke participatie en Wlz 
Volgens de Centrale Raad van Beroep kunnen de Wmo 2015 en de Wlz naast 
elkaar bestaan (CRVB:2018:3933). Dat wil zeggen dat het college 
verantwoordelijk kan zijn voor het verstrekken van een maatwerkvoorziening als 
de beperkingen van de verzekerde betrekking heeft op maatschappelijke 
participatie. Dat valt namelijk niet binnen de reikwijdte van de Wlz. Denk 
bijvoorbeeld aan de maatwerkvoorziening collectief vervoer voor verzekerden 
die in een Wlz-instelling verblijven. 
 
Beoordeling 
Eerst beoordeelt het college of aan de toepassingsvoorwaarden van art. 2.3.5 lid 
6 Wmo 2015 is voldaan. Dat wil zeggen: heeft de cliënt een Wlz-indicatie of kan 
hij daarvoor in aanmerking komen. Is dat het geval, dan wordt beoordeeld of er 
sprake is van een uitzondering als bedoeld in artikel 8.6a Wmo 2015. Is dat niet 
het geval, dan doet het college onderzoek (zie hierna). 
 
Onderzoek 
De procedure van art. 2.3.2 Wmo 2015 moet in zo’n situatie volledig worden 
doorlopen. Daaruit zal moeten blijken wat het doel, inhoud en omvang van de 
ondersteuningsbehoefte is en de noodzaak van ondersteuning op grond van de 
Wmo 2015. 
 
Toepassing kan-bepaling 
Opgemerkt wordt dat de grondslag voor de beslissing op de aanvraag gebaseerd 
moeten worden op art. 2.3.5, zesde lid, van de wet en dus gebaseerd is op de 
kan-bepaling van dat lid. Dat wil ook zeggen dat het college niet hoeft te 
beoordelen of de betreffende maatvoorziening een passende bijdrage levert aan 
het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot 
zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan 
blijven (art. 2.3.5, derde lid tweede volzin, van de wet). Het gaat er om of het 
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college in redelijkheid tot het besluit (afwijzen of toekennen) heeft kunnen 
komen. 

3  Beoordeling van de aanspraak 3  Beoordeling van de aanspraak 

Huidige beleidsregels Nieuwe beleidsregels 

Niet van toepassing 3.2  Algemene uitgangspunten 
Gebruikmaking algemene voorzieningen 
De wet geeft het college opdracht om algemene voorzieningen te treffen. Een 
algemene voorziening is een aanbod van diensten of activiteiten die, zonder 
voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en 
mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is. Algemene voorzieningen zijn 
gericht op maatschappelijke ondersteuning (art. 1.1.1, eerste lid, van de wet). De 
wetgever heeft met algemene voorzieningen beoogd dat het in de daarvoor 
geschikte situaties een voorliggend en volwaardig alternatief is voor een 
maatwerkvoorziening (TK 2013/14, 33 841, nr. 3, p. 34). Algemene voorzieningen 
kunnen volgens de wetgever ook een belangrijke bijdrage leveren aan het meer 
inclusief maken van de samenleving, zodat mensen met beperkingen zoveel 
mogelijk in staat worden gesteld om op gelijke voet te participeren (TK 2013/14, 
33 841, nr. 34, p. 21). Uit onderzoek kan blijken dat gebruikmaking van een 
algemene voorziening voor de cliënt als passende oplossing kan worden 
aangemerkt. Daarvoor hoeft de cliënt geen aanvraag in te dienen; 
gebruikmaking van algemene voorzieningen kan zonder indicatie. 
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3.4  Algemeen gebruikelijk 
Er bestaat geen aanspraak op een maatwerkvoorziening als de beperkingen 
van de cliënt met een voor hem als algemeen gebruikelijk te beschouwen zaak 
of dienst kunnen worden opgelost dan wel verminderd. 

3.4  Algemeen gebruikelijk 
Artikel 2.3.5 lid 3 Wmo 2015 is per 1 januari 2020 gewijzigd en bepaalt ook dat 
als de cliënt de beperkingen in de zelfredzaamheid en/of participatie - naar 
oordeel van het college – met een algemeen gebruikelijke zaak of dienst kan 
verminderen of wegnemen, dat er geen maatwerkvoorziening verstrekt hoeft te 
worden. 

Bij structurele kosten zoals de maaltijdservice of de boodschappendienst kan dat 
anders zijn. Uit de jurisprudentie blijkt dat deze kosten ook passend worden 
geacht voor personen met een inkomen op het sociaal minimum (bijv. 
CRVB:2014:4276, CRVB:2017:1302, CRVB:2018:2182 en CRVB:2018:3093).  

Bij structurele kosten zoals de maaltijdservice of de boodschappendienst kan dat 
anders zijn. Het college beoordeelt of de dienst beschikbaar is, een passende 
oplossing biedt en financieel draagbaar is. Uit de jurisprudentie blijkt overigens 
wel dat deze kosten ook passend worden geacht voor personen met een 
inkomen op het sociaal minimum (bijv. CRVB:2014:4276, CRVB:2017:1302, 
CRVB:2018:2182 en CRVB:2018:3093). 

Niet al te strikt 
Aan de andere kant wordt nadrukkelijk opgemerkt dat de beoordeling van de 
eerste drie geformuleerde vragen niet al te strikt moet worden gelezen. Het feit 
dat de cliënt niet zonder meer een fiets met hulpmotor zou aanschaffen 
betekent niet dat het toch geen algemeen gebruikelijke zaak voor hem/haar kan 
zijn. Fietsen met hulpmotor zijn -in principe- algemeen gebruikelijk voor 
personen die ouder zijn dan 16 jaar. Een fiets met hulpmotor is vergelijkbaar 
met een brommer, ook qua kosten (CRVB:2010:BN1265). Bovendien is de 
beoordeling of iets algemeen gebruikelijk is ook afhankelijk van technische 
ontwikkelingen en nieuwe algemeen maatschappelijke normen. Het spreekt 
voor zich dat de cliënt het pgb budget niet mag besteden aan een voor hem 
algemeen gebruikelijke zaak of dienst (zie art. 5.2, eerste lid, van de 
verordening). 

Niet al te strikt 
Aan de andere kant wordt nadrukkelijk opgemerkt dat de beoordeling van de 
eerste drie geformuleerde vragen niet al te strikt moet worden gelezen. Het feit 
dat de cliënt niet zonder meer een elektrische fiets zou aanschaffen betekent 
niet dat het toch geen algemeen gebruikelijke zaak voor hem/haar kan zijn. 
Bovendien is de beoordeling of iets algemeen gebruikelijk is ook afhankelijk van 
technische ontwikkelingen en nieuwe algemeen maatschappelijke normen. Het 
spreekt voor zich dat de cliënt het pgb budget niet mag besteden aan een voor 
hem algemeen gebruikelijke zaak of dienst (zie art. 5.2, eerste lid, van de 
verordening). 
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3.3  Eigen verantwoordelijkheid 
Niet van toepassing 

3.4  Eigen verantwoordelijkheid 
Voorliggende voorziening 
Dat wil zeggen de aanspraak uit de andere regeling kan de beperkingen als 
bedoeld in de Wmo 2015 oplossen of verminderen. 

4  Gebruikelijke hulp 4  Gebruikelijke hulp 

Huidige beleidsregels Nieuwe beleidsregels 

4.3  Beoordelingskader gebruikelijke hulp 
Huishoudelijke taken 
Niet van toepassing 
 
De omvang 
Zijn er geen andere oplossingen beschikbaar, dan kan het college een 
maatwerkvoorziening verstrekken. 
 
Kortdurende of een langdurige ondersteuningsbehoefte 
Het kan gaan om hulp bij of het gaan om hulp bij of het overnemen van 
activiteiten of taken die naar algemene aanvaardbare opvattingen tot de 
(persoonlijke) levenssfeer behoort en dat om die reden geacht wordt onderling 
aan elkaar te worden geboden. 

4.3 Beoordelingskader gebruikelijke hulp 
Huishoudelijke taken 
Dit met het oog op de beschikbaarheid van de huisgenoot. 
 
De omvang 
Dit met het oog op de beschikbaarheid van de huisgenoot door bijvoorbeeld 
werk. (…) Zijn er geen andere oplossingen beschikbaar en geschikt, dan kan het 
college een maatwerkvoorziening verstrekken. 
 
Kortdurende of een langdurige ondersteuningsbehoefte 
Het kan bij een langdurige ondersteuningsbehoefte nog steeds gaan om hulp bij 
of het gaan om hulp bij of het overnemen van activiteiten of taken die naar 
algemene aanvaardbare opvattingen tot de (persoonlijke) levenssfeer behoort 
en om die reden geacht wordt onderling aan elkaar te worden geboden. 
 
Legen en reinigen toiletemmer 
Is er geen noodzaak voor het verstrekken van een tweede toilet op de eerste 
verdieping, dan kan worden volstaan met losse toiletstoel. Wenst de cliënt daar 
echter geen gebruik van te maken, dan mag van een partner/echtgenoot en/of 
inwonende meerderjarige kinderen worden verwacht dat zij het legen en 
reinigen van de toiletemmer als gebruikelijke hulp verrichtten (CRVB:2019:1334). 
Dat is natuurlijk anders als wordt vastgesteld dat zij niet in staat zijn om dat te 
doen. 
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Niet van toepassing 4.3  Beoordelingskader gebruikelijke hulp 
Ingevoegd ná de alinea met als kopje ‘ouders en kinderen 
 
Thuisadministratie 
Voor begeleiding bij of het overnemen van de thuisadministratie geldt dat het 
binnen de algemeen aanvaarde opvattingen valt dat partners de 
thuisadministratie van elkaar overnemen als een van hen dat niet (meer) kan 
(bijv. RBDHA:2018:10620 en RBZWB:2017:6072). Onder het doen van de 
thuisadministratie valt in ieder geval de postverzorging, de betaling van 
rekeningen en dergelijke. Het kan ook zijn dat de huisgenoot en de cliënt dat 
gezamenlijk doen. In die situatie biedt de huisgenoot ondersteuning bij de 
thuisadministratie. Ook van ouder(s) wordt verwacht dat zij de 
thuisadministratie van een inwonend meerderjarig kind overnemen. Bij 
inwonende kinderen tot 23 jaar kan een uitzondering gelden voor het overnemen 
van de thuisadministratie van hun (alleenstaande) ouder. Het bieden van 
gebruikelijke hulp bij de thuisadministratie moet overigens niet verward worden 
met personen die niet (meer) in staat zijn om financiële beslissingen te nemen en 
daardoor in de problemen komen. Op die grond kan de Kantonrechter 
bewindvoering uitspreken omdat ‘derden’ misbruik zouden kunnen maken van 
de situatie van de cliënt. 
 
Begeleiding gericht op zelfzorg 
Onder zelfzorg worden algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl) verstaan 
zoals: lichaamsreiniging, zich kleden, eten en drinken, medicijnen innemen, etc. 
Van echtgenoten/partners mag bij een kortdurende ondersteuningsbehoefte in 
ieder geval worden verwacht dat de een de ander aanspoort tot het uitvoeren 
van deze adl-activiteiten in het kader van gebruikelijke hulp. Onder aansporen 
wordt het aanmoedigen verstaan om een activiteit uit te voeren. Dat wil zeggen 
het helpen herinneren opdat de cliënt zich bijvoorbeeld gaat douchen of 
aankleden. Onder aansporen in het kader van gebruikelijke hulp valt niet het 
structureel moeten activeren van de cliënt. Bij een langdurige 
ondersteuningsbehoefte van de cliënt wordt gebruikelijke hulp van de 
echtgenoot/partner verwacht voor zover het activiteiten betreft die hen 
gezamenlijk aangaan, zoals het eten en drinken. Bij andere adl-activiteiten 
overlegt het college met de cliënt en zijn partner/echtgenoot wat redelijk is. Van 
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inwonende meerderjarige kinderen wordt in principe niet verwacht dat zij hun 
ouder(s) aansporen tot zelfzorg. 
 
Begeleiding bij het doen van aankopen 
Van de echtgenoot/partner ten opzichte van elkaar wordt verwacht dat zij elkaar 
ondersteuning bieden bij het doen van aankopen. Onder gebruikelijke hulp valt 
dan ook het overnemen van deze activiteiten voor zover een van hen daartoe 
niet meer in staat is. Denk bijvoorbeeld aan: kleding kopen, vakantie boeken, 
boodschappen doen of andere normale aankopen. Daarmee is overigens 
nadrukkelijk niet uitgesloten dat van meerderjarige inwonende kinderen niet ook 
mag worden verwacht dat zij hun ouder(s) incidenteel begeleiding bieden bij 
bijvoorbeeld het boodschappen doen. 
 
Begeleiding bij structureren van de dag/week 
Van echtgenoten/partners ten opzichte van elkaar wordt verwacht dat zij elkaar 
ondersteuning bieden bij activiteiten die hen ook gezamenlijk kunnen aangaan. 
Dat kan door het maken en bespreken van een dag-of weekplanning. Daarin 
staat de volgorde waarin activiteiten plaats vinden en de dag of het dagdeel 
waarin de activiteit zal worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan: 
• Bezoek aan de huisarts, tandarts, specialist, 

• Regelen van dagelijkse zaken zoals: de hond uitlaten, postverwerking, e.d., 

• Bezoek aan familie, 

• Deelname aan geïndiceerde groepsondersteuning (brengen en/of opgehaald 

worden), 

• Etc. 

Dergelijke activiteiten kunnen onder meer betrekking hebben op het sociaal 
functioneren van de cliënt en het aanbrengen van structuur in de thuissituatie. 
 
Begeleiding bij participatie 
Onder participatie wordt onder meer verstaan: bezoek aan de familie, vrienden, 
kerk of moskee, huisarts/ziekenhuis, winkelen, deelname maatschappelijke 
activiteiten, etc. Daaronder wordt ook het vervoer verstaan, het gaat immers om 
(incidentele) verplaatsingen die in het algemeen gepland kunnen worden. Daar 
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kunnen huisgenoten onderling afspraken over maken. Onder vervoer kan ook 
begeleiding bij gebruikmaking van het Openbaar Vervoer worden verstaan. Zoals 
gezegd geldt in het algemeen dat van echtgenoten/partners ten opzichte van 
elkaar meer wordt verwacht dan van inwonende kinderen voor hun ouders. Dat 
wil zeggen dat van een inwonend meerderjarig kind wel mag worden verwacht 
dat het incidentele vervoer of begeleiding bij het vervoer aan de cliënt wordt 
geboden. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan de huisarts of vrienden/familie. 
Het is dan ook niet ongebruikelijk als daarvoor een vrije dag van het werk moet 
worden genomen. 
 
Individuele vervoersbehoefte, geen gebruikelijke hulp 
De cliënt kan ook een individuele lokale vervoersbehoefte hebben en om die 
reden niet voor alle ondersteuning afhankelijk kan zijn van zijn huisgenoten in 
het kader van gebruikelijke hulp. In die gevallen kan het verstrekken van een 
vervoersvoorziening of tegemoetkoming in de kosten voor het gebruik van eigen 
auto aan de cliënt zijn aangewezen. 
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6  Huishoudelijke ondersteuning 6  Huishoudelijke ondersteuning 

Huidige beleidsregels Nieuwe beleidsregels 

6.3  Beleidsuitgangspunten 6.3  Beleidsuitgangspunten 

Eigen verantwoordelijkheid: houden van huisdieren 
In het algemeen geldt dat het hebben van huisdieren niet hoeft te leiden tot 
meer inzet van huishoudelijke ondersteuning. Het ligt ook niet voor de hand dat 
een cliënt dit van het college verwacht. 

Eigen verantwoordelijkheid: houden van huisdieren 
In het algemeen geldt dat het hebben van huisdieren niet hoeft te leiden tot 
meer inzet van huishoudelijke ondersteuning (CRVB:2019:2585). Het ligt ook 
niet voor de hand dat een cliënt dit van het college verwacht. Wenst de cliënt dit 
wel, dan zal hij omstandigheden moeten aanvoeren waarom het college moet 
afwijken van het hiervoor genoemde uitgangspunt.  

Gebruikelijke hulp 
Dat is in lijn met de vaste jurisprudentie (bijv. CRVB:2018:2721, 
RBGEL:2018:2007, CRVB:2016:4351, CRVB:2015:3198). Het college zal - als het 
onderzoek daartoe aanleiding geeft - vast moeten (laten) stellen of de 
huisgenoot in staat is de huishoudelijke taken over te nemen.  

Gebruikelijke hulp 
Dat is in lijn met de vaste jurisprudentie (bijv. CRVB:2019:2616, 
CRVB:2018:2721, RBGEL:2018:2007, CRVB:2016:4351, CRVB:2015:3198). Het 
college zal - als het onderzoek daartoe aanleiding geeft - vast moeten (laten) 
stellen of de huisgenoot in staat is de huishoudelijke taken over te nemen, al 
dan niet onder aansturing van de cliënt (CRVB:2019:2616). 

8  Wonen en in en om de woning verplaatsen 8  Wonen en in en om de woning verplaatsen 

Huidige beleidsregels Nieuwe beleidsregels 

8.4  Uitzonderingen hoofdverblijf 
In die situaties kan voor twee woningen een woningaanpassing en/of een traplift 
worden verstrekt. In het geval van losse hulpmiddelen wordt beoordeeld of één 
hulpmiddel voldoende is. Alleen in die situatie kunnen in beide ouderlijke 
woningen woonvoorzieningen getroffen worden en niet in situaties waarin 
sprake is van bezoekregelingen. 

8.4  Uitzonderingen hoofdverblijf 
In die situatie kan voor twee woningen een woningaanpassing en/of een traplift 
worden verstrekt. In het geval van losse hulpmiddelen wordt beoordeeld of één 
hulpmiddel voldoende is omdat die kan worden meegenomen naar de woning 
waar het kind verblijft. Alleen in de situatie van co-ouderschap kunnen dus in 
beide ouderlijke woningen woonvoorzieningen getroffen worden maar niet in 
situaties waarin sprake is van bezoekregelingen. 

8.6  Primaat van verhuizen 8.6  Primaat van verhuizen 

Omdat het college in principe de goedkoopst passende bijdrage mag hanteren 
bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening kan het primaat van verhuizen 
worden toegepast. Dat is het geval bij het verzoek om een woningaanpassing 
en/of een traplift. (…) 
Op basis van de kostenafweging kan het college besluiten om het primaat niet 
toe te passen. 

Omdat het college het uitgangspunt van de goedkoopst passende bijdrage mag 
hanteren bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening kan het primaat van 
verhuizen worden toegepast. Dat is het geval bij de noodzaak van een 
woningaanpassing en/of een traplift. (…) 
Op basis van de kostenafweging kan het college besluiten om het primaat niet 
toe te passen maar de huidige woning aan te passen. 

Woonlastenconsequenties woning 
Het kan ook gaan om een koopwoning. 

Woonlastenconsequenties woning 
Het kan ook gaan om een huurwoning in de vrije sector of een koopwoning. 

8.9  Uitraasruimte Niet van toepassing. 
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Bepaalde stoornissen van cliënten met bijvoorbeeld een verstandelijk 
beperking (hyperactiviteit en moeilijkheden in het doseren van 
omgevingsprikkels), kunnen aanleiding geven tot problemen bij het verblijf in 
de woning. Deze problemen kunnen worden opgevangen door in de woning 
een uitraaskamer realiseren. De voorwaarden (aangewezen zijn op) voor het 
toekennen van een uitraaskamer zijn: 
• de cliënt beschadigt of zal zichzelf beschadigen (zelfverwonding), 
• de cliënt beschadigt of zal de omgeving beschadigen (vernielzucht), 
• er is sprake van ernstig ontremd gedrag (gedragstoornis). 
 
Individueel gericht 
De uitraaskamer is bedoeld om de cliënt, die bovenstaande problemen 
ondervindt tegen zichzelf te beschermen. Immers een maatwerkvoorziening is 
in overwegende mate individueel gericht (art. 3.2 eerste lid aanhef en onder a 
van de verordening). Ook worden de ouders/verzorgers hierdoor in staat 
gesteld beter toezicht uit te oefenen. Daarbij gaat het er om dat de 
uitraaskamer het belang van de cliënt dient. Gaat het bij de gevolgen van de 
gedragsproblemen niet om de belangen van de cliënt, maar om die van 
anderen, bijvoorbeeld doordat zij bestaan uit hinder voor die anderen, dan is 
er geen sprake van een uitraasruimte. 
 
Doel uitraasruimte 
Het doel van de uitraaskamer is het tot rust laten komen van de cliënt. 
Doorgaans is de ruimte daarom prikkelarm en veilig. Ook kan de uitraasruimte 
uitgerust worden met voorzieningen die toezicht mogelijk maken. Uit het 
medisch advies kan (psycholoog of orthopedagoog) kunnen eisen worden 
opgemaakt waaraan de uitraasruimte moet voldoen. Mogelijk dat een 
bestaande ruimte daarvoor kan worden aangepast, bijvoorbeeld de 
slaapkamer van de cliënt. 

9  Deelname maatschappelijk verkeer 9  Deelname maatschappelijk verkeer 

Huidige beleidsregels Nieuwe beleidsregels 

Fietsvoorzieningen 
Fiets met hulpmotor voor de aanvrager jonger dan 16 jaar 
Is de aanvrager jonger dan 16 jaar, dan is een fiets met hulpmotor niet 
algemeen gebruikelijk (CRVB:2010:BN1265). Immers, de vergelijking met een 

Fietsvoorzieningen 
Het college zal tijdens het onderzoek beoordelen of de cliënt voor de 
beperkingen in zijn zelfredzaamheid en/of normale deelname aan het 
maatschappelijk verkeer is aangewezen op een elektrische fiets. Dit moet blijken 
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brommer of ander gemotoriseerd vervoer kan niet worden gemaakt omdat 
iemand jonger dan 16 jaar daar, wettelijk gezien, niet op mag rijden. Het 
college zal in voorkomende gevallen moeten beoordelen of de cliënt voor de 
beperkingen in zijn zelfredzaamheid en normale deelname aan het 
maatschappelijk verkeer is aangewezen op een fiets met hulpmotor. Dit moet 
blijken uit de noodzaak daarvoor, dat zal in de meeste gevallen een medische 
noodzaak zijn. Kort gezegd: wat zijn de beperkingen in de (te wensen) 
activiteiten en draagt de maatwerkvoorziening bij aan het opheffen of 
verminderen daarvan? 

uit de noodzaak daarvoor, dat zal in de meeste gevallen een medische noodzaak 
zijn. Kort gezegd: wat zijn de beperkingen in de (te wensen) activiteiten en 
draagt een elektrische fiets bij aan het opheffen of verminderen daarvan? In dat 
het geval, dan beoordeelt het college of een elektrische fiets voor de cliënt als 
algemeen gebruikelijk kan worden aan gemerkt. 

Fondsenwerving 
Het kan echter wel voor komen dat een cliënt met behulp van fondsen een auto 
of bus kan aanschaffen. Vaak moeten aan zo’n auto of bus nog aanpassingen 
verricht worden.  

Fondsenwerving 
Het kan echter wel voor komen dat een cliënt met behulp van fondsen een auto 
of bus kan aanschaffen. Immers ligt het niet voor de hand dat het college 
daarvoor een auto of een bus als maatwerkvoorziening moet verstrekken. Vaak 
moeten aan zo’n auto of bus nog aanpassingen verricht worden. 
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10  Financiële maatwerkvoorziening 10  Financiële maatwerkvoorziening 

Huidige beleidsregels Nieuwe beleidsregels 

Niet van toepassing 10.7 Eenvoudige woonvoorziening en woningaanpassingen 
Het college kan ook een financiële maatwerkvoorziening verstrekken voor het 
aanbrengen van eenvoudige woonvoorzieningen en/of het realiseren van 
eenvoudige woningaanpassingen. Bij de noodzaak voor deze 
maatwerkvoorzieningen wordt de kwaliteit wel beoordeeld (zie begripsbepaling 
financiële maatwerkvoorziening in art. 1.1 van de verordening). Dat heeft vooral 
te maken met de veiligheid van bijvoorbeeld beugels en douchezitjes (aanschaf 
en het aanbrengen daarvan). Dat zal moeten blijken uit een offerte of een 
proforma-factuur. Dat wil ook zeggen dat de financiële maatwerkvoorziening 
voldoende moet zijn om een veilige maatwerkvoorziening aan te schaffen dan 
wel te (laten) realiseren. 

12 Persoonsgebonden budget 12 Persoonsgebonden budget 

12.2  Pgb met terugwerkende kracht 
Beoordeling Pgb met terugwerkende kracht 
(…) Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan wordt geen pgb met 
terugwerkende kracht verstrekt. Is echter vastgesteld dat de melding of 
aanvraag niet eerder kon worden gedaan, dan beoordeelt het college 
verplichtingen zijn aangegaan met derden die niet meer teruggedraaid kunnen 
worden. De cliënt moet dat aantonen met bijvoorbeeld een overeenkomst. 

12.2  Pgb met terugwerkende kracht 
Beoordeling Pgb met terugwerkende kracht 
(…) Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan wordt geen pgb met 
terugwerkende kracht verstrekt. Daarbij wordt opgemerkt dat een gerealiseerde 
maatwerkvoorziening in natura sowieso niet met terugwerkende kracht kan 
worden verstrekt. Is echter vastgesteld dat de melding of aanvraag niet eerder 
kon worden gedaan, dan beoordeelt het college verplichtingen zijn aangegaan 
met derden die niet meer teruggedraaid kunnen worden. De cliënt moet dat 
aantonen met bijvoorbeeld een overeenkomst. Het kan in die gevallen feitelijk 
alleen maar gaan over nog niet gerealiseerde maatwerkvoorzieningen.  

12.3 Aanvraag pgb binnen budgetperiode 
Artikel 5.1, derde lid, van de verordening 
Heeft de cliënt het pgb binnen de budgetperiode volledig besteed en is de 
maatwerkvoorziening verloren gedaan, dan verstrekt het college niet opnieuw 
een pgb (CRVB:2018:818, CRVB:2015:4918).  

12.3 Aanvraag pgb binnen budgetperiode 
Artikel 5.1, derde lid, van de verordening 
Heeft de cliënt het pgb binnen de budgetperiode volledig besteed en is de 
maatwerkvoorziening verloren gedaan, dan verstrekt het college niet opnieuw 
een pgb (CRVB:2018:818, CRVB:2015:4918). Onder verloren gaan wordt 
bijvoorbeeld verstaan het niet meer functioneren van een tweedehands 
voorziening die met het volledige toegekende pgb is aangeschaft. 

12.4  Besteding pgb algemeen 
Besteden binnen de termijn 
Verder bepaalt de verordening de termijn waarbinnen het pgb moet zijn 
besteed. Voor woningaanpassingen geldt een afwijkende termijn.  

12.4  Besteding pgb algemeen 
Besteden binnen de termijn 
Verder bepaalt de verordening de termijn waarbinnen het pgb moet zijn 
besteed. Voor woningaanpassingen geldt een afwijkende termijn. Wanneer de 
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budgethouder het pgb niet binnen de geldende termijn heeft besteed, doet het 
college onderzoek naar de reden hiervan. Afhankelijk van de uitkomsten van het 
onderzoek kan er aanleiding zijn om over te gaan tot herziening of intrekking van 
het pgb-besluit. 

12.4  Besteding pgb algemeen 
Verblijf buiten de gemeente of buitenland (diensten) 
Voor huishoudelijke ondersteuning geldt dat van de cliënt mag worden verwacht 
dat hij een vakantie- of verblijfslocatie kiest waar hij geen huishoudelijke 
ondersteuning nodig heeft. 

12.4  Besteding pgb algemeen 
Verblijf buiten de gemeente of buitenland (diensten) 
Voor huishoudelijke ondersteuning geldt immers dat het bestemd is voor de 
woning waar de cliënt woonachtig is. Van de cliënt wordt daarom ook verwacht 
dat hij een vakantie- of verblijfslocatie kiest waar hij geen huishoudelijke 
ondersteuning nodig heeft. 

12.6 Regels over voorkomen misbruik en oneigenlijk gebruik  
De tekst van 12.6 en 12.7 is verwijderd en komt (deels) terug in hoofdstuk 6 van de nieuwe beleidsregels 

12.9  Pgb-bekwaamheid 
Bij de beoordeling of de cliënt dan wel zijn vertegenwoordiger in staat is te 
achten de aan een pgb verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te 
oefenen zijn in ieder geval de volgende aspecten van belang: 
• kennis van de rechten en plichten die horen bij de pgb-taken, 

• het kunnen aangaan van overeenkomsten met het oog op het inkopen van 

geïndiceerde ondersteuning (maatwerkvoorziening). Daarbij kan de 

beheersing van de Nederlandse taal een rol spelen, 

• het kunnen selecteren van een ondersteuner die voldoet aan de 

noodzakelijke kwaliteitseisen, 

• afspraken kunnen maken over vervanging bij ziekte en vakantie, 

• het bijhouden van een correcte administratie, 

• het vermogen om de geboden ondersteuning te evalueren en eventuele 

resultaten/doelen bij te stellen, 

• het vermogen om degene die de ondersteuning biedt aan te sturen, 

• in het algemeen het kunnen organiseren van de ondersteuning. 

Er is geen limitatief overzicht beoogd. 

12.7  Pgb-bekwaamheid 
Algemene beoordeling pgb-bekwaamheid 
Het college moet dus beoordelen of de cliënt dan wel zijn vertegenwoordiger 
pgb-bekwaam is. Dat moet in ieder geval blijken uit: 
1. Een goed overzicht van de eigen situatie kunnen houden. De cliënt dan wel zijn 
vertegenwoordiger weet welke ondersteuning hij nodig heeft. De cliënt moet dat 
zelf kunnen vertellen. 
2. Weten welke regels er horen bij een pgb. De cliënt kent de regels of weet waar 
die regels te vinden zijn en kan deze ook begrijpen. Het helpt als de cliënt digitaal 
vaardig is. 
3. Een overzichtelijke pgb-administratie kunnen bijhouden. De cliënt weet 
bijvoorbeeld ook welk deel van het pgb al uitgegeven is. Een overzichtelijke pgb-
administratie is niet alleen handig voor de cliënt zelf, maar de administratie kan 
ook nodig zijn als het college daarom vraagt. 
4. Communiceren met de gemeente, de Svb en ondersteuners. De cliënt moet uit 
zichzelf en zelfverzekerd kunnen communiceren met andere partijen. 
Bijvoorbeeld op tijd brieven van de gemeente of de Svb beantwoorden. Of 
telefoongesprekken voeren met ondersteuners. En als er iets verandert, moet de 
cliënt dat zelf aangeven. 
5. Zelfstandig handelen en zelf voor ondersteuners kiezen. De cliënt moet zelf 
ondersteuners uitzoeken en afspraken maken over de ondersteuning die ze 
(moeten) gaan geven. 
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6. Zelf afspraken maken, deze afspraken bijhouden en zich hier aan houden. De 
cliënt moet tussendoor controleren of alles volgens afspraak verloopt. 
Bijvoorbeeld of de ondersteuner genoeg uren maakt (conform de overeenkomst). 
Omgekeerd moet de cliënt kunnen laten zien dat ondersteuning wordt ingekocht 
waarvoor het pgb bestemd is. 
7. Beoordelen of de ondersteuning uit het pgb past. En of de kwaliteit van de 
ondersteuning in orde is. Als de cliënt de ondersteuning niet goed vindt, kan hij 
uitleggen waarom dat zo is. Als de ondersteuning niet volgens afspraak verloopt, 
moet de cliënt zelf kunnen ingrijpen. Bijvoorbeeld door de ondersteuner op te 
bellen. En uit te leggen wat er niet goed gaat. 
8. Zelf de ondersteuning regelen met één of meer ondersteuners. En dat zo 
regelen dat er altijd ondersteuning is, ook als de (vaste) ondersteuner ziek is of 
op vakantie gaat. De cliënt moet zelf ondersteuners kunnen kiezen die goed bij 
de situatie van de cliënt passen. De cliënt moet er zelf op toezien of zij hun werk 
goed doen. Als de ondersteuner ziek is, moet de cliënt zelf vervanging kunnen 
regelen. 
9. Zorgen dat de ondersteuners die voor de budgethouder werken weten wat ze 
moeten doen. De cliënt durft een gesprek te beginnen als de ondersteuners hun 
werk niet goed doen. De cliënt betaalt de ondersteuner en is zijn werkgever of 
opdrachtgever. De cliënt moet dan goed kunnen vertellen wat ze moeten doen. 
10. Weten wat de budgethouder moet doen als werkgever of opdrachtgever van 
een ondersteuner. Het is niet erg als de cliënt sommige regels over hoe een 
werkgever of opdrachtgever moet zijn niet kent. Bijvoorbeeld bij ontslag van een 
ondersteuner. Maar de cliënt moet de informatie daarover wel zelf kunnen 
vinden. Bijvoorbeeld bij instanties die hierover advies geven. 
Er is geen limitatief overzicht beoogd. 
 
Overgenomen uit de handreiking van de Rijksoverheid. 

Conflicterende belangen professionele ondersteuners 
Er kunnen zich bij het beoordelen van de pgb-bekwaamheid conflicterende 
belangen voordoen. In het algemeen kan de omstandigheid dat de cliënt een 
beperkte invloed heeft op het besluit om voor een pgb te kiezen wijzen op een 
ongewenste belangenverstrengeling. Denk bijvoorbeeld aan de omstandigheid 
dat degene die de pgb-bekwaamheid van de cliënt overneemt ook degene is aan 
wie het pgb zal worden besteed. Het kan ook gaan om medewerkers die bij deze 

Conflicterende belangen professionele ondersteuners 
Er kunnen zich bij het beoordelen van de pgb-bekwaamheid conflicterende 
belangen voordoen. Wanneer blijkt dat de cliënt een beperkte invloed heeft op 
de beslissing om voor een pgb te kiezen, kan dat wijzen op een ongewenste 
belangenverstrengeling. Dit kan betekenen dat een verantwoorde uitvoering van 
de pgb-taken wordt beïnvloed door een andere persoon. Denk bijvoorbeeld aan 
de omstandigheid dat degene die de pgb-bekwaamheid van de cliënt overneemt 
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derde in dienst zijn of op een andere wijze aan de derde zijn verbonden. Is die 
derde geen persoon uit het sociaal netwerk (niet beroepsmatig) van de cliënt, 
dan weigert het college het pgb op de grond dat deze derde niet zowel het 
belang van de cliënt kan dienen als ook zijn eigen belang (RBGEL:2018:3911). 

ook de derde is aan wie het pgb zal worden besteed. Het kan ook gaan om 
medewerkers die bij deze derde in dienst zijn of op een andere wijze aan de 
derde zijn verbonden die invloed hebben op het pgb-beheer (CRVB:2019:2803). 
Artikel 8.5, eerste lid aanhef en onder a, van de verordening bepaalt in die 
gevallen dat het college het pgb weigert. De invloed van de derde op het 
zogeheten pgb-beheer is niet in lijn met het doel van het pgb en kan oneigenlijk 
gebruik van de wet in hand werken. Immers deze derde (een ZZP-er of 
ondersteuner in dienst bij een professionele organisatie) kan niet twee belangen 
dienen (CRVB:2019:2803, RBGEL:2018:3911). 

Conflicterende belangen sociaal netwerk 
Echter van deze personen ligt de betrokkenheid op de cliënt (diens belang) - 
gelet op de persoonlijke relatie - meer voor hand. 

Conflicterende belangen sociaal netwerk 
Dat wil zeggen dat ook bij personen uit het sociaal netwerk sprake kan zijn van 
(ongewenste) beïnvloeding van het pgb-beheer. Echter van deze personen ligt 
de betrokkenheid op de cliënt (diens belang) - gelet op de persoonlijke relatie - 
meer voor hand. 
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12.13 Hoogte pgb hulpmiddel en woningaanpassing 12.13 Hoogte pgb hulpmiddel en woningaanpassing 

Offertes woningaanpassing 
Mede gelet op het principe van de goedkoopst passende bijdrage, is in veel 
gevallen het vragen van meer dan één offerte gewenst. Het aantal op te vragen 
offertes door het college of de cliënt is afhankelijk van de kosten van de 
woningaanpassing, waarbij het volgende als uitgangspunt wordt gehanteerd. Bij 
bedragen: 
• tot € 2.500 één of meer offertes opvragen; 

• vanaf € 2.500 tot € 15.000 altijd twee of meer offertes opvragen; 

• vanaf € 15.000 altijd drie of meer offertes opvragen. 

Op basis van offertes stelt het college de hoogte van het pgb vast.  

Offertes woningaanpassing 
Mede gelet op het principe van de goedkoopst passende bijdrage, is in veel 
gevallen het vragen van meer dan één offerte gewenst. Het aantal op te vragen 
offertes door het college of de cliënt is afhankelijk van de kosten van de 
woningaanpassing, waarbij het volgende als uitgangspunt wordt gehanteerd. Bij 
bedragen tot (naar schatting) € 50.000,- kan worden volstaan met één offerte. 
Op basis van de offerte (en bijbehorend Programma van Eisen) stelt het college 
de hoogte van het pgb vast.  

12 Persoonsgebonden budget 13 Regels over voorkomen misbruik en oneigenlijk gebruik 

Huidige beleidsregels Nieuwe beleidsregels 

12.7 Opschorten betaling pgb of levering 
Artikel 8.4 en 8.5 van de verordening 
Om misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet te voorkomen zal het college 
niet in alle gevallen direct over kunnen (of willen) gaan tot het herzien of 
intrekken van het besluit. Een opschorting van de betaling van het pgb of 
levering van de maatwerkvoorziening in natura is een beter instrument om 
ruimte te bieden voor herstelmaatregelen of nader onderzoek. Het college 
maakt gebruik van deze bevoegdheid als een ernstig vermoeden bestaat dat 
de cliënt: 
• onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt; 

• niet voldoet aan de aan de maatwerkvoorziening of het pgb verbonden 

voorwaarden; 

• de maatwerkvoorziening of het pgb niet of voor een ander doel gebruikt, 

als bedoeld in artikel 2.3.10, eerste lid, onder a, d of e van de wet. Zo’n ernstig 
vermoeden kan blijken uit: signalen die het college heeft ontvangen, de 
heroverweging van het besluit, de tussentijdse evaluatie of een verzoek om 
verlenging (herindicatie). 
 
Periode 

Zie 13.6 en 13.7 van de nieuwe beleidsregels waarin 12.7 van de huidige 
beleidsregels is uitgewerkt.  
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Het college kan voor ten hoogste 13 weken tot opschorting overgaan. Het 
verzoek tot opschorting van de betaling of de levering wordt gericht aan 
respectievelijk de Svb of de aanbieder die de maatwerkvoorziening in natura 
biedt. In de periode doet het college onderzoek naar de gerezen vermoedens. 
Het gevolg van het onderzoek kan zijn dat het besluit wordt herzien of 
ingetrokken en bij gevolg daarvan wordt overgegaan tot terugvordering. Zie 
verder hoofdstuk 13 van de beleidsregels. 
 
Voorbeelden 
Het niet voldoen aan de voorwaarden die verbonden zijn aan het pgb kunnen 
betrekking hebben op het Budgetplan. Voor de maatwerkvoorziening kan het 
gaan om het schenden van de bepalingen in de bruikleenovereenkomst. 

12.6  Regels over voorkomen misbruik en oneigenlijk gebruik 
De tekst onder het kopje algemeen is deels overgenomen en aangevuld. 

13.1 Inleiding 
De wet schrijft voor dat in de verordening regels moeten staan om misbruik en 
oneigenlijk gebruik van de wet te voorkomen (hoofdstuk 8 van de verordening). 
Dat wil zeggen dat het college bevoegd is controles uit te voeren die betrekking 
hebben op de naleving van: de regels uit de wet, de regels uit de verordening en 
de voorwaarden die voortvloeien uit overeenkomsten met aanbieders. Het gaat 
om controles op de rechtmatigheid als ook op de kwaliteit van de 
maatschappelijke ondersteuning en/of ondersteuning door derden in geval van 
een pgb. Daarvoor hoeft het college geen specifieke aanleiding te hebben, de 
controles kunnen bijvoorbeeld thematisch worden uitgevoerd. De controles 
kunnen zowel door het college als ook de toezichthoudende ambtenaar worden 
uitgevoerd.  
Op het college rust een voorlichtingsplicht om de cliënt tijdens het onderzoek te 
informeren over de rechten en plichten die aan het ontvangen van een 
maatwerkvoorziening (in natura of in de vorm van een pgb) zijn verbonden en 
over de consequenties van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet 
(fraudepreventie). De verantwoordelijkheid voor de naleving van de 
verplichtingen omtrent het pgb, evenals de gevolgen bij niet-naleving daarvan, 
rusten in de eerste plaats bij de budgethouder. Om te zorgen dat een pgb ook 
daadwerkelijk wordt besteed waarvoor het is verstrekt kan het college of de 
toezichthoudende ambtenaar de budgethouder maar ook de derde aan wie het 
pgb wordt besteed vragen om daarover verantwoording af te leggen. Denk 
bijvoorbeeld aan de wel of niet uitgevoerde activiteiten met het oog op het te 
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behalen resultaat. Daarvoor kan aanleiding zijn als het college daar twijfels over 
heeft. Onder de derde wordt tevens een aan die derde gelieerde (rechts)persoon 
verstaan. 

Niet van toepassing. 13.2 Onderzoeksbevoegdheid college 
Het college is op grond van artikel 8.1 van de verordening bevoegd om 
onderzoeken in te stellen die betrekking hebben op de naleving van regels uit de 
wet, de verordening en de voorwaarden die voortvloeien uit overeenkomsten 
met aanbieders. Deze onderzoeken hebben betrekking op zowel de 
rechtmatigheid als de kwaliteit van de geboden ondersteuning. Het kan dan 
bijvoorbeeld gaan om de beoordeling van de inhoudelijke activiteiten met 
bijbehorende resultaatafspraken. De aanbieder, budgethouder en/of de derde 
aan wie het pgb wordt besteed zijn desgevraagd verplicht om hun medewerking 
te verlenen aan de verantwoording hierover (art. 8.3 van de verordening). 
Afhankelijk van de uitkomsten van zo’n onderzoek (controle), zal het college daar 
gevolgen kunnen verbinden. 

De tekst van 2.6 van de huidige beleidsregels is nagenoeg 1-op-1 overgenomen 
in 13.3 van de nieuwe beleidsregels. 

13.3 Weigering pgb 
Artikel 8.5, eerste lid onder a, van de verordening 
Er kunnen zich situaties voordoen waarin het college tot het oordeel komt dat 
er sprake is van een belangenstrengeling tussen de budgethouder en de derde 
aan wie het pgb wordt besteed. Daarvan is sprake als die derde ook degene is 
die de budgethouder helpt om de aan het pgb verbonden taken op een 
verantwoorde manier uit te voeren. Daarmee kunnen de aan het pgb verbonden 
taken door die derde beïnvloed worden. Wanneer de derde beroepshalve 
maatschappelijke ondersteuning biedt, dan gaat het college daarvan uit. De 
invloed van de derde op het zogeheten pgb-beheer is niet in lijn met het doel 
van het pgb en kan oneigenlijk gebruik van de wet in hand werken. Immers deze 
derde (een ZZP-er of ondersteuner in dienst bij een professionele organisatie) 
kan niet twee belangen dienen (CRVB:2019:2803, RBGEL:2018:3911). Denk ook 
aan de situatie waarin de professionele organisatie in een bijvoorbeeld een 
andere BV activiteiten heeft ondergebracht gericht op bemiddeling. Het kan ook 
gaan om medewerkers die bij deze derde in dienst zijn of op een andere wijze 
aan de derde zijn verbonden (CRVB:2019:2803). In het geval de derde een 
persoon betreft uit het sociaal netwerk (niet beroepshalve werkzaam) kan ook 
sprake zijn van een belangenverstrengeling. Maar deze personen zullen gelet op 
hun betrokkenheid bij de cliënt voornamelijk diens belang dienen. Bij de 
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beoordeling van de wettelijke voorwaarden onderzoekt het college of hier 
sprake van kan zijn (art. 2.3.6, tweede lid, van de wet). 

De tekst van 2.6 van de huidige beleidsregels is nagenoeg 1-op-1 overgenomen 
in 13.3 van de nieuwe beleidsregels. 

Artikel 8.5, eerste lid onder b, van de verordening 
Als het college vaststelt dat er bij zowel de budgethouder als de derde sprake is 
van problematische schulden- en/of verslavingsproblematiek, dan weigert het 
college het pgb. Denk bijvoorbeeld aan een cliënt met verslavingsproblematiek 
en de derde die kampt met problematische schulden. Daaronder valt ook het 
traject van de gemeentelijke schuldhulpverlening of Wet Schuldsanering 
Natuurlijke Personen (WSNP). Er zijn ook andere voorbeelden denkbaar. Er 
wordt in de gevallen als bedoeld in de verordening een (te groot) risico gelopen 
dat het pgb oneigenlijk gebruik van de wet in hand werkt. Het college kan de 
derde laten verklaren dat er geen sprake is van een dergelijke problematiek. 
Voor zover het de cliënt betreft zal het college een eventuele problematiek al bij 
het onderzoek hebben vastgesteld. Opgemerkt wordt ook nog dat in het geval 
alleen bij de derde sprake is van problematische schulden- en/of 
verslavingsproblematiek het maar zeer de vraag is of wel wordt voldaan aan de 
kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 2.3.6, tweede lid onder c, van de wet. 

De tekst van 2.6 van de huidige beleidsregels is nagenoeg 1-op-1 overgenomen 
in 13.3 van de nieuwe beleidsregels. 

Artikel 8.5, eerste lid onder c, van de verordening 
Het spreekt voor zich dat het college het ingevulde Budgetplan met de cliënt 
(budgethouder) wenst te bespreken. Dat is niet vrijblijvend. Wordt er geen 
Budgetplan ingediend, dan wordt het pgb in principe geweigerd. Dat geldt ook 
als de budgethouder of diens vertegenwoordiger een bespreking daarover 
weigert of zonder tegenbericht niet verschijnt op een uitnodiging van het 
college. Het college zal de budgethouder dan wel diens vertegenwoordiger in 
ieder geval twee keer uitnodigen om een Budgetplan in te dienen dan wel het 
ingediende Budgetplan te bespreken. 

De tekst van 2.6 van de huidige beleidsregels is nagenoeg 1-op-1 overgenomen 
in 13.3 van de nieuwe beleidsregels. 

Artikel 8.5, tweede lid, van de verordening 
In de verordening worden een aantal situaties beschreven die kunnen leiden tot 
een weigering van het pgb. 
 
Niet ingestaan voor nakomen verplichtingen 
Als de derde aan wie de budgethouder het pgb wenst te besteden eerder niet 
heeft ingestaan voor het nakomen van de pgb-verplichtingen, zal het college het 
pgb in principe weigeren. Denk bijvoorbeeld aan: 
• onjuiste declaraties of onregelmatigheden daarin, 
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• de situatie dat eerder is gebleken dat geen of niet voldoende kwalitatieve 
ondersteuning is ingekocht. 

Er zijn meer voorbeelden denkbaar. 
 
Inschrijving BRP 
Als de derde niet staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), dan 
roept dat de vraag op of de continuïteit van de aangewezen ondersteuning wel 
kan worden geboden. De derde die niet staat ingeschreven in de BRP moet daar 
een afdoende verklaring voor geven. 
 
Rechtens zijn vrijheid ontnomen 
In die gevallen bestaat er feitelijk geen mogelijkheid voor de derde om 
ondersteuning te bieden. 
 
Gewaarborgde hulp 
De cliënt kan afhankelijk zijn van gewaarborgde hulp. Dat wil zeggen hulp van 
derden ter compensatie van het gebrek aan capaciteiten of bekwaamheden om 
zelf de regie te voeren over de aan het pgb verbonden taken. Uit onderzoek 
moet blijken dat dergelijke hulp gewaarborgd is. Dat wil zeggen dat de derde 
moet kunnen instaan voor de nakoming van de aan het pgb verbonden 
verplichtingen zoals: 
• de keuze van de ondersteuner, 
• de kwaliteit en het behalen van het resultaat van de ondersteuning, en 
• de financiële verantwoording rondom het pgb. 
Deze derde zal moeten verklaren inhoudelijke verantwoordelijkheid te willen 
dragen voor het nakomen van de pgb-verplichtingen. 

Niet van toepassing. Artikel 8.5, derde lid, van de verordening 
Het staat de budgethouder, die voldoet aan de voorwaarden, vrij om het pgb te 
besteden aan een derde. Ook kan de budgethouder besluiten om een andere 
derde in te schakelen, mits wederom wordt voldaan aan de voorwaarden. 
Daarnaast kan het voor komen dat de omstandigheden wijzigingen en het 
college aanleiding heeft om de ondersteuningsbehoefte gewijzigd vast te stellen 
of het recht op het pgb in te trekken. Dat is de reden waarom in de verordening 
is bepaald dat een overeenkomst met een derde waarin ook huurbepalingen van 
de woonruimte zijn opgenomen, in principe niet is toegestaan. Dit voorkomt dat 
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de budgethouder zonder woonruimte komt te zitten als hij het pgb niet meer 
besteed aan de derde met wie hij de overeenkomst voor ondersteuning én 
woonruimte is aangegaan. De cliënt geniet dan namelijk geen huurbescherming. 
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Niet van toepassing. 13.4 Opschorten betaling pgb en opschorting inzet maatwerkvoorziening 
Om misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet te voorkomen zal het college niet 
in alle gevallen direct over kunnen (of willen) gaan tot het herzien of intrekken 
van het besluit.  
 
Opschorting betaling pgb algemeen 
Een opschorting van de pgb-betaling is een beter instrument om ruimte te bieden 
voor herstelmaatregelen of nader onderzoek. Opschorting van de pgb-betaling 
is een bevoegdheid, waarvoor het college een gegrond vermoeden moet hebben. 
Daarnaast brengt gebruikmaking van de bevoegdheid een belangenafweging 
met zich mee. Het belang van de cliënt aan wie een maatwerkvoorziening (in de 
vorm van een pgb) is toegekend, wordt afgezet tegen de ernst van het gegronde 
vermoeden en de opschorting van de pgb-betaling. Er zijn situaties denkbaar 
waarbij de inzet van de opschorting niet proportioneel is en ook niet voldoet aan 
het subsidiariteitsbeginsel. Dat wil zeggen dat het college - gelet op het belang 
van de cliënt - een minder belastend middel zal moeten inzetten om het beoogde 
doel te bereiken. De toezichthoudende ambtenaar kan bijvoorbeeld op bezoek 
gaan bij de derde of derde uitnodigen voor een gesprek waarbij desgevraagd 
bepaalde gegevens overlegd moeten worden. Aan de hand van de uitkomsten 
van dit gesprek kan het college bijvoorbeeld volstaan met een waarschuwing en 
een volgend onderzoek in de vorm van een gesprek aankondigen. Daaruit 
moeten dan in ieder geval verbeterpunten blijken. Een dergelijke werkwijze kan 
het college ook hanteren als het onderzoek zich richt op de budgethouder. Aan 
de andere kant kan de ernst van het gegronde vermoeden juist zwaar wegen 
waardoor er toch tot opschorting van de pgb-betaling wordt overgegaan. Denk 
aan situaties waarin het belang van de cliënt onder druk staat omdat een 
gegrond vermoeden bestaat dat hij niet de juiste ondersteuning 
(aard/omvang/kwaliteit) krijgt waarop hij is aangewezen. In de verordening zijn 
twee mogelijkheden neergelegd over de opschorting van de pgb-betaling. 
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Niet van toepassing. 13.5 Opschorting betaling pgb aan Svb 
Artikel 8.6 van de verordening 
Het college kan de betaling van het pgb aan de Svb voor maximaal 13 weken 
opschorten. Het gaat om situaties waarin het college het pgb heeft toegekend, 
maar het voorschot nog niet heeft uitbetaald aan de Svb en er aanleiding is om 
dat ook niet te doen. Daarvoor moet het college een gegrond vermoeden 
hebben. Dat wil zeggen er moet een aanwijzing (of meerdere) zijn om tenminste 
de conclusie te kunnen trekken dat er sprake kan zijn van het niet of onvoldoende 
voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit artikel 2.3.10, eerste lid aanhef 
en onder a, d of e, van de wet.  
 
Gegevens 
Artikel 2.3.10, eerste lid aanhef en onder a, van de wet heeft betrekking op het 
verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens van de cliënt die bij de juiste of 
volledige verstrekking tot een ander besluit zou hebben geleid. 
 
Voorwaarden 
Artikel 2.3.10, eerste lid aanhef en onder d, van de wet heeft betrekking op de 
cliënt die niet voldoet aan de voorwaarden die aan de maatwerkvoorziening of 
het pgb zijn verbonden. 
 
Gebruik 
Artikel 2.3.10, eerste lid aanhef en onder e, van de wet heeft betrekking op de 
cliënt die de maatwerkvoorziening of het pgb niet of voor een ander doel 
gebruikt. 
 
Cliënt of derde 
Die aanwijzingen kunnen betrekking hebben op de cliënt maar volgens de 
verordening ook op de derde (of daaraan gelieerde rechtspersoon). Het gaat dus 
niet om vaststaande feiten of bewijs dat daar sprake van is. Gedurende de 
termijn van opschorting voert het college en/of de toezichthoudende ambtenaar 
een onderzoek uit naar het gegronde vermoeden. 
 
Voorbeelden van een gegrond vermoeden zijn: 
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• Een door de Svb -op arbeidsrechtelijke aspecten- geaccordeerde 
overeenkomst die afwijkt van bijvoorbeeld het budgetplan. Het college geeft 
dan geen akkoord voor de overeenkomst. 

• Een concrete tip of signaal die het college heeft ontvangen. 
• Onduidelijkheid over de rechtmatigheid bij bijvoorbeeld de heroverweging 

van een besluit, de tussentijdse evaluatie of een verzoek om verlenging 
(herindicatie). 

• Een (plotselinge) toename van het aantal cliënten waar een derde 
ondersteuning aan biedt die qua omvang een 40-urige werkweek 
overschrijdt. 

 
Schriftelijke kennisgeving 
Het opschorten van de betaling moet worden aangemerkt als besluit in de zin 
van een rechtshandeling. Immers, de opschorting van de betaling van het pgb 
wijkt af van het toekenningsbesluit. Afhankelijk van het gegronde vermoeden, 
stelt het college de cliënt in kennis van de opschorting. Heeft het gegronde 
vermoeden betrekking op de schending van de inlichtingenplicht van de cliënt, 
dan ligt het niet voor de hand dat het college de bedoelde schriftelijke 
kennisgeving verstuurt. Het uitkomsten van het onderzoek kunnen daardoor 
mogelijk beïnvloed worden. Dit laat onverlet dat de cliënt tegen de opschorting 
van betaling rechtsmiddelen kan inzetten. 
 
Inzet in natura 
Heeft het gegronde vermoede betrekking op de derde of een daaraan gelieerde 
(rechts)persoon, dan verstrekt het college hangende het onderzoek een tijdelijke 
maatwerkvoorziening in natura. Immers aan de cliënt is middels het 
toekenningsbesluit bepaalt dat er een noodzaak bestaat voor een 
maatwerkvoorziening (al dan niet in de vorm van een pgb). Het college kan van 
de derde niet verwachten dat hij op de gok de ondersteuning - zonder daarvoor 
betaald te worden - voortzet. Er bestaat immers ook een risico dat het pgb-
besluit met terugwerkende kracht wordt ingetrokken. 

De tekst van 12.7 van de huidige beleidsregels is nagenoeg 1-op-1 overgenomen 
in 13.6 van de nieuwe beleidsregels. 

13.6  Verzoek opschorting betaling door Svb 
Artikel 8.7 van de verordening 
Zoals gezegd zal het college niet in alle gevallen direct over kunnen (of willen) 
gaan tot het herzien of intrekken van het besluit. Het college kan de Svb 
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verzoeken om de betaling van het pgb voor maximaal 13 weken op te schorten. 
Het gaat om situaties waarin het college het pgb heeft toegekend, al heeft 
uitbetaald aan de Svb en er aanleiding is om de Svb te verzoeken eventuele 
declaraties (nog) niet uit te betalen. Daarvoor moet het college een gegrond 
vermoeden hebben. Dat wil zeggen er moet een aanwijzing (of meerdere) zijn 
om tenminste de conclusie te kunnen trekken dat er sprake kan zijn van het niet 
of onvoldoende voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit artikel 2.3.10, 
eerste lid aanhef en onder a, d of e, van de wet. Die aanwijzingen kunnen 
betrekking hebben op de budgethouder maar, volgens de verordening, ook op 
de derde (of daaraan gelieerde rechtspersoon). Zoals gezegd gaat het dus niet 
om vaststaande feiten of bewijs dat er sprake is van onjuistheden of iets 
dergelijks, maar van een gegrond vermoeden dat daar sprake van kan zijn. 
Gedurende de termijn van opschorting voert het college en/of de 
toezichthoudende ambtenaar een onderzoek uit naar het gegronde vermoeden. 
 
Schriftelijke kennisgeving 
Of het college de budgethouder schriftelijk in kennis stelt van de opschorting is 
afhankelijk van de situatie. Zie toelichting bij opschorting betaling. 
 
Inzet in natura 
Of het college voor de budgethouder tijdelijk een maatwerkvoorziening in natura 
inzet, is afhankelijk van de situatie. Zie toelichting bij opschorting betaling. 
Gevolgen onderzoek 
Het gevolg van het onderzoek kan zijn dat het besluit wordt herzien of 
ingetrokken en bij gevolg daarvan wordt overgegaan tot terugvordering. Zie 
verder hoofdstuk 14 van de beleidsregels. 
 
Opschorting inzet maatwerkvoorziening 
Net als bij de pgb-besluiten zal het college bij maatwerkvoorziening in natura 
niet in alle gevallen direct over kunnen (of willen) gaan tot het herzien of 
intrekken van het besluit. 
 
Schriftelijke kennisgeving 
Of het college de cliënt schriftelijk in kennis stelt van de opschorting is afhankelijk 
van de situatie. Vergelijk de toelichting bij opschorting betaling. 
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Niet van toepassing (aparte bepaling geformuleerd in de nieuwe beleidsregels) 13.7 Opschorting inzet maatwerkvoorziening 
Net als bij de pgb-besluiten zal het college bij maatwerkvoorziening in natura 
niet in alle gevallen direct over kunnen (of willen) gaan tot het herzien of 
intrekken van het besluit. 
 
Schriftelijke kennisgeving 
Of het college de cliënt schriftelijk in kennis stelt van de opschorting is afhankelijk 
van de situatie, vergelijk de verschillende toelichtingen onder opschorting 
betalingen pgb van deze beleidsregels. 

 


