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BIJLAGE 3: “Was-wordt-tabel” wijziging Verordening maatschap-
pelijke ondersteuning gemeente Maastricht 2020 

 
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Argumentatie 

Artikel 1. Definities 

In deze verordening en de daarop berustende bepa-

lingen wordt verstaan onder: 

 

5.  bijdrage: bijdrage als bedoeld in artikel 2.1.4, eerste 

lid, van de wet; 

 

Artikel 1. Definities 

In deze verordening en de daarop berustende 

bepalingen wordt verstaan onder: 

 

5. bijdrage: bijdrage als bedoeld in de artikelen 

2.1.4 en 2.1.4a van de wet; 

 

 

Betreft technische wijziging als gevolg van 

wetswijziging 

 

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Argumentatie 
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Artikel 17. Bijdrage in de kosten van maat-

werkvoorzieningen, pgb’s en financiële tege-

moetkomingen  

 
1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten 

verschuldigd voor een maatwerkvoorzie-

ning dan wel pgb of financiële tegemoet-

koming, zolang de cliënt van de maat-

werkvoorziening gebruik maakt of gedu-

rende de periode waarvoor het pgb of fi-

nanciële tegemoetkoming wordt ver-

strekt, en afhankelijk van het inkomen en 

vermogen van de cliënt en zijn echtge-

noot. De bijdrage, dan wel het totaal van 

de bijdragen, is gelijk aan de kostprijs, 

tenzij overeenkomstig hoofdstuk 3 van 

het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 of het 

volgende lid een lagere bijdrage is ver-

schuldigd. 

 

2. Voor alle categorieën personen, ge-

noemd in artikel 3.8, eerste lid, van het 

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt de 

bijdrage, dan wel het totaal van de bij-

dragen, als volgt vastgesteld: 

a. de minimale eigen bijdrage 

wordt vastgesteld op 80% van 

het toepasbaar maximum be-

drag uit het Uitvoeringsbesluit 

Wmo 2015; 

 

 

 

 

Artikel 17. Bijdrage in de kosten van maat-

werkvoorzieningen, pgb’s, financiële tege-

moetkomingen en bij verordening aangewe-

zen algemene voorzieningen met een langdu-

rige hulpverleningsrelatie.  

1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten 

verschuldigd voor een maatwerkvoorzie-

ning dan wel pgb of financiële tegemoet-

koming, zolang de cliënt van de maat-

werkvoorziening gebruik maakt of gedu-

rende de periode waarvoor het pgb of fi-

nanciële tegemoetkoming wordt ver-

strekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De bijdrage voor maatwerkvoorzienin-

gen, pgb, financiële tegemoetkomingen 

of bij verordening aangewezen alge-

mene voorzieningen met een langdurige 

hulpverleningsrelatie bedraagt 80% van 

de in artikel 2.1.4a lid 4 van de wet ge-

noemde bijdrage per maand voor de on-

gehuwde cliënt of de gehuwde cliënten 

tezamen, tenzij overeenkomstig artikel 

2.1.4a, vijfde lid, van de wet, of hoofd-

stuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 

2015 of lid 3 van deze verordening, of op 

Dit betreft een technische aanpassing als gevolg 

van de wetswijziging waarin het abonnementsta-

rief per 1 januari 2020 is verankerd.  

 

Tevens wordt de nieuw ingevoerde “algemene 

voorziening met een duurzame hulpverleningsre-

latie” geformaliseerd in de verordening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In lid 2 wordt het verlaagde abonnementstarief 

beschreven. Met 20% korting op het in de wet 

opgenomen maximum van €19,- per maand, be-

draagt de eigen bijdrage in Maastricht €15,20 per 

maand 
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3. Er geldt geen eigen bijdrage:  

a. voor rolstoelen; 

b. voor de verhuiskostenvergoe-

ding, die wordt verstrekt als een 

financiële tegemoetkoming; 

c. voor personen tot 18 jaar met in 

achtneming van het bepaalde in 

lid 8 van dit artikel;  
d. Voor de kosten die het college 

maakt voor de collectieve vraag-

afhankelijke vervoersvoorzie-

ning; 

e. Voor de in deze verordening be-

schreven tegemoetkoming ten 

behoeve van meerkosten door 

chronische ziekte en/of beper-

king.  

f. Bij aanpassingen in algemene 

en collectieve ruimte(n) in die 

gevallen waarbij het individueel 

gebruik daarvan door de cliënt 

niet aannemelijk dan wel ge-

borgd is. 

 

4. …. 

5. …. 

6. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, 

zevende lid, van de wet, worden de bij-

dragen voor een maatwerkvoorziening of 

pgb door de in bijlage 3 opgenomen in-

stanties vastgesteld en geïnd. 

7. De bijdrage voor een maatwerkvoorzie-

ning of pgb ten behoeve van een wo-

ningaanpassing voor een minderjarige 

basis van artikel 18 van deze verorde-

ning geen of een lagere bijdrage is ver-

schuldigd. 

 

 

3. Er geldt geen eigen bijdrage:  

a. voor rolstoelen; 

b. voor de verhuiskostenvergoe-

ding, die wordt verstrekt als een 

financiële tegemoetkoming; 

c. voor personen tot 18 jaar met in 

achtneming van het bepaalde in 

lid 8 van dit artikel;  
d. Voor de kosten die het college 

maakt voor de collectieve vraag-

afhankelijke vervoersvoorzie-

ning. Voor deze voorziening is 

een algemeen gebruikelijke 

klantbijdrage aan de orde. De al-

gemeen gebruikelijke klantbij-

drage wordt per 1 maart 2019 

vastgesteld op €0,80 per (in-

stap)zone, voor maximaal 750 

zones per kalenderjaar, behou-

dens het gestelde in de nadere 

regels. De klantbijdrage wordt 

jaarlijks per 1 januari geïn-

dexeerd met de NEA-index en 

door de uitvoeringsorganisatie 

‘Omnibuzz’ kenbaar gemaakt 

aan reizigers; 

e. Voor de in deze verordening be-

schreven tegemoetkoming ten 

behoeve van meerkosten door 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter verduidelijking wordt in dit artikel de alge-

meen gebruikelijk klantbijdrage in Omnibuzz toe-

gevoegd. In de nadere regels wordt ingegaan op 

het zonebudget per kalenderjaar en de uitzonde-

ringsmogelijkheid daarop 
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cliënt is verschuldigd door de onder-

houdsplichtige ouders, daaronder begre-

pen degene tegen wie een op artikel 394 

van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 

gegrond verzoek is toegewezen, en de-

gene die anders dan als ouder samen 

met de ouder het gezag uitoefent over 

een cliënt. 

 

chronische ziekte en/of beper-

king.  

f. Bij aanpassingen in algemene 

en collectieve ruimte(n) in die 

gevallen waarbij het individueel 

gebruik daarvan door de cliënt 

niet aannemelijk dan wel ge-

borgd is. 

4. … 

5. … 

6. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4b, 

tweede lid, van de wet, worden de bijdra-

gen voor een maatwerkvoorziening of 

pgb door de in bijlage 3 opgenomen in-

stanties vastgesteld en geïnd. 

7. De bijdrage voor een maatwerkvoorzie-

ning of pgb ten behoeve van een wo-

ningaanpassing voor een minderjarige 

cliënt is verschuldigd door de onder-

houdsplichtige ouders, daaronder begre-

pen degene tegen wie een op artikel 394 

van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 

gegrond verzoek is toegewezen, en de-

gene die anders dan als ouder samen 

met de ouder het gezag uitoefent over 

een cliënt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In lid 6 gaat het enkel om een aanpassing van de 

juridische grondslag van het artikel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De artikelen 29 en 30 worden als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Argumentatie 
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Artikel 29. Intrekking oude verordening en over-

gangsrecht 

1. De Verordening maatschappelijke ondersteu-

ning gemeente Maastricht 2015 wordt ingetrok-

ken.  

2. Een cliënt houdt recht op een lopende voorzie-

ning verstrekt op grond van de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Maastricht 2015, totdat het college een nieuw 

besluit heeft genomen waarbij het besluit waar-

mee deze voorziening is verstrekt, wordt inge-

trokken. 

3. Aanvragen die zijn ingediend onder de Verorde-

ning maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Maastricht 2015 en waarop nog niet is beslist bij 

het in werking treden van deze verordening, 

worden afgehandeld krachtens deze verorde-

ning.  

4. Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond 

van de Verordening maatschappelijke onder-

steuning gemeente Maastricht 2015, wordt be-

slist met inachtneming van die verordening. 

5. Een krachtens de verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Maastricht 2015 toege-

kende voorziening geldt als voorziening toege-

kend krachtens deze verordening 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 29. Intrekking oude verordening en 

overgangsrecht 

 

 
1. De Verordening maatschappelijke on-

dersteuning gemeente Maastricht 2019 

wordt ingetrokken.  

2. Een cliënt houdt recht op een lopende 

voorziening verstrekt op grond van de 

Verordening maatschappelijke onder-

steuning gemeente Maastricht 2019, 

totdat het college een nieuw besluit 

heeft genomen waarbij het besluit waar-

mee deze voorziening is verstrekt, 

wordt ingetrokken. 

3. Aanvragen die zijn ingediend onder de 

Verordening maatschappelijke onder-

steuning gemeente Maastricht 2019 en 

waarop nog niet is beslist bij het in wer-

king treden van deze verordening, wor-

den afgehandeld krachtens deze veror-

dening.  

4. Op bezwaarschriften tegen een besluit 

op grond van de Verordening maat-

schappelijke ondersteuning gemeente 

Maastricht 2019, wordt beslist met in-

achtneming van die verordening. 

5. Een krachtens de verordening maat-

schappelijke ondersteuning gemeente 

Maastricht 2019 toegekende voorzie-

ning geldt als voorziening toegekend 

krachtens deze verordening 

 
 

 

 

 

 

Betreft de intrekking van de Wmo-verorde-

ning 2019, het overgangsrecht, de inwerking-

treding en de citeertitel. 



    Wijzigingen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht 2020         Pagina 6 van 6 

 

Artikel 30. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 

2019 

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Veror-

dening maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Maastricht 2019. 

 

Artikel 30. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 

januari 2020 

2. Deze verordening wordt aangehaald 

als: Verordening maatschappelijke on-

dersteuning gemeente Maastricht 2020 

 

 


