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Raadsmededeling 

Nr. 
Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: Gerhard Obbink, Marcel Schoones, Twan van den Hurk en Annemieke van Meer 
Onderwerp Vastgesteld Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 
Bijlage: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 

Inleiding 
De op 29 oktober 2014 door de raad vastgestelde Verordening maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Roosendaal 2015 vraagt op enkele punten nadere beleidsregels. 
(Vaststelling van) Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 voorziet 
hierin. 
Tevens wordt het Verstrekkingenboek Wet maatschappelijke ondersteuning en de daarbij behorende 
protocollen gebruikelijke zorg en hulp bij het huishouden ingetrokken. 

Doel 
Met deze raadsmededeling informeren wij u over de vaststelling van het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 

Informatie 
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 kenmerkt zich door het leveren van maatwerk. 
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning is dan ook zodanig ingericht dat er vanuit de verordening 
weliswaar invulling is gegeven aan nadere regels in navolging op de verordening, maar deze feitelijk 
niet raken aan het leveren van (individueel) maatwerk. 
Zo is onder meer opgenomen dat -als ongewijzigd beleid- geldt dat bij een maatwerkvoorziening al 
dan niet in de vorm van een PGB de maximale eigen bijdrage wordt opgelegd conform het landelijke 
uitvoeringsbesluit, maar dit laat onverlet de invulling van zo'n voorziening. 
Ook keren de (regionale) prijzen voor collectief vervoer terug evenals een aantal forfaitaire bedragen 
als financiële tegemoetkoming. 
Op basis van een motie van de raad is in het besluit vastgelegd dat rekening gehouden moet worden 
met de naleving van de voorschriften voortvloeiende uit de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. 

Intrekking van het het Verstrekkingenboek Wet maatschappelijke ondersteuning en de daarbij 
behorende protocollen gebruikelijke zorg en hulp bij het huishouden zijn met het oog op de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Roosendaal 2015 niet meer actueel en worden daarom ingetrokken. 
De nog wel relevante elementen uit deze drie documenten zijn omgebogen naar een (werk-) 
instructieboek voor de uitvoering en vormen op deze manier en referentiekader voor het leveren van 
maatwerk. 

Dat is in zijn geheel in lijn met de kaderstellende nota 'Roosendaal, stad van de menselijke maat', 

Vervolg (procedure) 
Het besluit wordt bekend gemaakt te op www.officielebekendmakingen.nl en gepubliceerd in de 
Roosendaalse Bode. 

Afsluiting en ondertekening 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnfo/meerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
De secretaris, ^ Detrocgrfmeester, 



Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, 

  

gelet op artikel 12, tweede lid en artikel 13, tweede lid van de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 

besluit: 

vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 

Artikel 1. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of persoonsgebonden budgetten 
De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening 
van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.  
 
Artikel 2. Werking deeltaxisysteem  
Het collectief vervoerssysteem van aanvullend al dan niet openbaar vervoer bestaat uit het zogenaamde 
deeltaxisysteem volgens de hierna volgende opzet:  

a. aan de aanvrager die in aanmerking komt voor het deeltaxisysteem wordt een deeltaxipas 
verstrekt op vertoon waarvan rechthebbende gebruik kan maken van de deeltaxi tegen betaling 
van de voor de betreffende rit benodigde strippen; 

b. voor de tarifering van het deeltaxisysteem wordt dezelfde zone-indeling en strippensysteem 
gehanteerd als bij het openbaar busvervoer; 

c. voor elke rit is een bijdrage gebaseerd op een basistarief van één strip van € 0,65 verschuldigd 
vermeerderd met een strip van € 0,65 per zone voor maximaal vijf zones, daarboven geldt het 
kostendekkend tarief van € 4,90. De betaling van de ondersteuningsvrager wordt door de 
vervoerder in ontvangst genomen, in naam en voor rekening van de gemeente die het vervoer 
aanbiedt; 

d. een aanvrager kan zich door één begeleider laten vergezellen. Voor de begeleider is een 
basistarief verschuldigd van € 1,30 vermeerderd met een strip van € 1,30 per zone voor elke rit 
voor maximaal vijf zones, daarboven geldt een kostendekkend tarief van € 4,90. Voorgaande 
volzin geldt niet indien de begeleiding naar het oordeel van het college medisch noodzakelijk is. 
In dat geval is het vervoer van de begeleider gratis.  

 
Artikel 3. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning 
Op grond van artikel 13, tweede lid, van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Roosendaal 2015 stelt het college nadere eisen aan de kwaliteit van voorzieningen die door derden 
worden geleverd door rekening te houden met de naleving van de voorschriften voortvloeiende uit de Wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. 
 
 
Artikel 4. Tegemoetkoming voor kosten taxi, rolstoeltaxi, eigen auto, verhuiskosten, en 
sportrolstoel 
De tegemoetkoming voor:  

 a. taxikosten bedraagt jaarlijks € 961,95;  
 b. rolstoeltaxikosten bedraagt jaarlijks € 1.496,-;  
 c.  gebruik eigen auto bedraagt jaarlijks: € 961,95; 
 d. verhuiskosten bedraagt: € 2.500,-, en 
 e. aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel bedraagt: € 2.695,-. 

 

 

 

 



Artikel 5 Intrekking 
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2012 vastgesteld d.d. 20 december 
2011 en laatstelijk gewijzigd d.d. 17 december 2013, wordt ingetrokken. 

Artikel 6 Overgangsrecht 
Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking ten aanzien van een verstrekking krachtens het 
Besluit als bedoeld in artikel 5 wordt beslist met toepassing van het Besluit bedoeld in artikel 5. 

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. 
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015. 
 
Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 16 december 2014 
 
De secretaris,     De burgemeester, 
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