
Verordening tot Wijziging van de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Roosendaal 2017 
 

De raad van de gemeente Roosendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders  van xx-xx- 2022; 

 

gezien het advies van de Commissie van DATUM; xxx 

 

gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, 2.1.4a, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6, vierde lid en 2.6.6, eerste lid, 

van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; 

 

overwegende dat: 

 de wens om een eigen bijdrage in te voeren voor begeleiding waakvlam, maar niet langer een 

eigen bijdrage op te leggen aan de ouders van een minderjarig kind met een woonvoorziening en 

tevens geen eigen bijdrage op te leggen voor de maatwerkvoorziening dagbesteding 

ontwikkelingsgericht en arbeidsmatige dagbesteding, een wijziging van de verordening nodig 

maakt 

 

BESLUIT 

 

vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Roosendaal 2017. 

 

Artikel I Wijziging verordening 

De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2017 wordt gewijzigd als volgt: 

 

A 

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 2. Melding hulpvraag 

 

 

1. Een hulpvraag kan door of namens een 

cliënt bij het college worden gemeld. 

Artikel 2. Melding behoefte aan 

maatschappelijke ondersteuning 

 

1. Een behoefte aan maatschappelijke 

ondersteuning kan door of namens een cliënt bij 

het college worden gemeld. 

 

B 

Toegevoegd wordt een nieuw lid dat luidt: artikel 8, lid 7 

 Nieuwe tekst 

 

 

 

 

 

Artikel 8. Criteria voor een maatwerkvoorziening  

 

7. Een maatwerkvoorziening of een 

persoonsgebonden budget wordt 

afgewezen indien de cliënt op het moment 



van indienen van de aanvraag zelf al in de 

kosten waarop de gevraagde voorziening 

ziet, heeft voorzien. 

 

C 

Toegevoegd wordt nieuwe leden dat luidt: artikel 12a , lid 9 en 10 

 Nieuwe tekst 

Artikel 9 Advisering bij melding of aanvraag 

 

Het college kan een door hem daartoe 

aangewezen adviesinstantie om advies vragen 

als het dit van belang acht voor de beoordeling 

van de aanvraag om een maatwerkvoorziening. 

Artikel 9. Advisering bij melding of aanvraag 

 

Het college wint een specifiek deskundig 

oordeel en advies in, als het onderzoek of de 

beoordeling van een aanvraag dit vereist. 

 

D 

Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 12. Regels voor bijdrage in de kosten van 

algemene voorzieningen 

 

Een cliënt is een bijdrage verschuldigd van € 5,- 

per uur voor gebruikmaking van een 

dienstencheque in het kader van de 

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). 

vervalt 

 

E 

Artikel 12a wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 12a. Regels voor bijdrage in de kosten van 

algemene voorzieningen, met uitzondering van de 

bij verordening aangewezen algemene 

voorzieningen 

 

4. In afwijking van het eerste en tweede lid en in 

afwijking van artikel 2.1.4a, vierde lid, van de 

wet:                              

a. is de cliënt voor de maatwerkvoorziening 

collectief vraagafhankelijk vervoer een 

ritbijdrage verschuldigd op basis van het in de 

regio gangbare toepasselijke tarief, waarbij 

de betaling van deze bijdrage door de 

aanvrager door de vervoerder in ontvangst 

wordt genomen, in naam en voor rekening 

van de gemeente die het vervoer aanbiedt; 

b. kan een cliënt zich door één sociale 

begeleider laten vergezellen. De begeleider is 

Artikel 12. Regels voor bijdrage in de kosten van 

algemene voorzieningen, met uitzondering van de 

bij verordening aangewezen algemene 

voorzieningen 

 

4. In afwijking van het eerste en tweede lid en in 

afwijking van artikel 2.1.4a, vierde lid, van de 

wet:                              

a. is de cliënt voor de maatwerkvoorziening 

collectief vraagafhankelijk vervoer een 

ritbijdrage verschuldigd op basis van het in de 

regio gangbare toepasselijke tarief, waarbij 

de betaling van deze bijdrage door de 

aanvrager door de vervoerder in ontvangst 

wordt genomen, in naam en voor rekening 

van de gemeente die het vervoer aanbiedt; 

b. kan een cliënt zich door één sociale 

begeleider laten vergezellen. De begeleider is 



tweemaal het het in de regio gangbare 

toepasselijke tarief verschuldigd, tenzij de 

begeleiding naar het oordeel van het college 

medisch noodzakelijk is. In dat geval is het 

vervoer van de begeleider gratis. 

c.   is de cliënt geen bijdrage verschuldigd voor    

      de maatwerkvoorziening begeleiding     

      waakvlam. 

 

 

8. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening 

of pgb ten behoeve van een woningaanpassing 

voor een minderjarige cliënt is verschuldigd door 

de onderhoudsplichtige ouders, daaronder 

begrepen degene tegen wie een op artikel 394 

van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond 

verzoek is toegewezen, en degene die anders 

dan als ouder samen met de ouder het gezag 

uitoefent over een cliënt. 

tweemaal het het in de regio gangbare 

toepasselijke tarief verschuldigd, tenzij de 

begeleiding naar het oordeel van het college 

medisch noodzakelijk is. In dat geval is het 

vervoer van de begeleider gratis. 

c.   is de cliënt een bijdrage verschuldigd     

voor de maatwerkvoorziening begeleiding     

waakvlam ontwikkeling en waakvlam 

stabilisatie. 

d.  is de cliënt geen bijdrage verschuldigd  

voor de maatwerkvoorziening begeleiding 

dagbesteding ontwikkelingsgericht en 

arbeidsmatige dagbesteding. 

 

8. Er is geen bijdrage voor een 

maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van 

een woningaanpassing voor een minderjarige 

cliënt verschuldigd door de 

onderhoudsplichtige ouders, daaronder 

begrepen degene tegen wie een op artikel 

394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 

gegrond verzoek is toegewezen, en degene 

die anders dan als ouder samen met de 

ouder het gezag uitoefent over een cliënt. 

Artikel II Overgangsrecht 

De cliënt die op 31 december 2022 gebruik maakt van een maatwerkvoorziening begeleiding waakvlam, is 

voor het eerst conform artikel 12a, vierde lid, sub c, per 1 april 2023 een bijdrage verschuldigd.  

Artikel III Inwerkingtreding 

Deze Wijzigingsverordening treedt in werking op 1 januari 2023. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van <datum>, 

de griffier,           de voorzitter, 

 


