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2

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal

BESLUITEN:

Gelet op
de artikelen 5, 6, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;
hoofdstuk IV van het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Algemene
Maatregel van Bestuur);
de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, gemeente
West Maas en Waal;
vast te stellen het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2007:

PARAGRAAF 1
Artikel 1

ALGEMEEN

Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:
a

Wet:

Wet maatschappelijke ondersteuning;

b

Verordening:

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2007
gemeente West Maas en Waal;

c

Convenant:

Het convenant dat met derde is of wordt gesloten;

d

Inkomen:

Het verzamelinkomen in het peiljaar, als bedoeld in
de Wet Inkomstenbelasting 2001 als er geen
sprake is van inkomstenaanslag wordt onder
inkomen verstaan het belastbare loon in het peiljaar, als bedoeld in de Wet op de loonbelasting
1964.

e

Peiljaar

Het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het jaar
waarin aan een persoon maatschappelijke
ondersteuning is verleend.

f

Norminkomen:

De van toepassing zijnde bijstandsnorm als
bedoeld in § 3.2 van de Wet Werk en Bijstand
(WWB).

g

Minimimuminkomen:

De van toepassing zijnde gebruteerde
bijstandsnorm als bedoeld in hoofdstuk 3 paragraaf
3 van de Wet Werk en Bijstand (WWB)
vermeerderd met het in artikel 31 lid 2 onderdeel o
van de WWB genoemde maximum bedrag,
gebruteerd;
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h

Instelling:

Een inrichting die ingevolge artikel 8 van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is erkend
Inclusief een verzorgingshuis;

i

Belanghebbende

Een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onder g onderdeel 5 en 6 van de wet, te weten:
- een persoon met beperking of chronisch
psychisch probleem;
- een persoon met psychosociaal probleem;
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PARAGRAAF 2

Artikel 2

BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Regels rond verstrekking en verantwoording

2.1
Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een
persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de aanvrager.
2.2
Verstrekking als persoonsgebonden budget vindt niet plaats indien:
a. op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden
het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij
het omgaan met een persoonsgebonden budget;
b. de voorziening bestaat uit een vervoerspas voor een collectief
vraagafhankelijk vervoerssysteem.
c. Trapliften
d. Mobiele tilliften
2.3
Een sportrolstoel wordt uitsluitend verstrekt als persoonsgebonden budget.
Het bedrag van dit persoonsgebonden budget bedraagt € 2.500, welk bedrag
bedoeld is als tegemoetkoming in aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel voor
een periode van drie jaar.
2.4
De verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder aan
het college vindt plaats na afloop van de verstrekking van een woon- vervoers- en
rolstoelvoorziening dan wel na afloop van elk kalenderjaar bij verstrekking van hulp
bij het huishouden.
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PARAGRAAF 3

Artikel 3

EIGEN BIJDRAGE EN BESPARINGSBIJDRAGE

Omvang van eigen bijdrage bij voorziening ´hulp bij het
huishouden`

3.1
Het bedrag dat ongehuwde personen jonger dan 65 jaar dienen te betalen per vier
weken bedraagt:
€ 16,60 en
15% van het inkomen boven € 16.137 gedeeld door dertien.
3.2
Het bedrag dat ongehuwde personen van 65 jaar of ouder dienen te betalen per vier
weken bedraagt:
€ 16,60 en
15% van het inkomen boven € 14.162 gedeeld door dertien.
3.3
Het bedrag dat gehuwde personen, die beiden jonger zijn dan 65 jaar of één van
beiden jonger is dan 65 jaar, dienen te betalen per vier weken bedraagt:
€ 23,80 en
15% van het inkomen boven € 20.810 gedeeld door dertien.
3.4
Het bedrag dat gehuwde personen, die beiden 65 jaar of ouder zijn, dienen te
betalen per vier weken bedraagt:
€ 23,80 en
15% van het inkomen boven € 19.837 gedeeld door dertien.

Artikel 4

Omvang van eigen bijdrage bij voorzieningen

4.1
Het bedrag dat ongehuwde personen van 18 tot 65 jaar dienen te betalen per vier
weken bedraagt 15% van het inkomen boven € 19.610 gedeeld door dertien voor de
duur van maximaal 39 perioden.
4.2
Het bedrag dan ongehuwde personen van 65 jaar of ouder dienen te betalen per vier
weken bedraagt 15% van het inkomen boven € 17.635 gedeeld door dertien voor de
duur van maximaal 39 perioden.
4.3
Het bedrag dat gehuwde personen, beiden tussen 18 en 65 jaar of één van beiden
jonger is dan 65 jaar, dienen te betalen per vier weken bedraagt 15% van het
inkomen boven € 24.283 gedeeld door dertien voor de duur van maximaal 39
perioden.
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4.4
Het bedrag dat gehuwde personen, die beiden 65 jaar of ouder zijn, dienen te
betalen per vier weken bedraagt 15% van het inkomen boven € 23.310 gedeeld door
dertien voor de duur van maximaal 39 perioden.

Artikel 5

Besparingsbijdrage

Het bedrag dat als besparingsbijdrage gevraagd wordt bij verstrekking van een
driewielfiets, een fiets in bijzondere uitvoering bedraagt € 200.
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PARAGRAAF 4

Artikel 6

HULP BIJ HET HUISHOUDEN

Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget hulp bij het
huishouden

De vaststelling van een persoonsgebonden budget met betrekking tot de voorziening
´hulp bij het huishouden´vindt als volgt plaats:
Er wordt een bedrag per uur beschikbaar gesteld waarmee zorg kan worden
ingekocht die gelijkwaardig is aan de zorg in natura.
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PARAGRAAF 5

Artikel 7

WOONVOORZIENINGEN

Algemeen

De financiële tegemoetkoming of het persoonsgebonden budget voor
woonvoorzieningen wordt vastgesteld als tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld
in de door het college geaccepteerde offerte minus de vastgestelde eigen bijdrage.

Artikel 8

Verhuiskostenvergoeding

8.1
Het bedrag voor de verhuis- en herinrichtingskosten, als genoemd in artikel 15 onder
a van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, bedraagt
€ 1.361

Artikel 9
Woningsanering
De financiële tegemoetkoming voor vloerbedekking –inclusief rolstoeltapijt- en
gordijnen is gemaximeerd en is gelijk aan het normbedrag dat vermeld staat in de
Prijzengids van het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud).

Artikel 10

Onderhoud, keuring en reparatie

10.1
Burgemeester en wethouders kunnen slechts een financiële tegemoetkoming voor
onderhoud, keuring en reparatie van woonvoorzieningen verlenen indien:
a
de woonvoorziening krachtens de wet of de Wet Voorzieningen
Gehandicapten is verleend en;
b
de woonvoorziening een traplift of een hefplateaulift betreft en;
c
belanghebbende ten tijde van het onderhoud, de keuring of reparatie de
woonruimte als hoofdverblijf bewoont.
10.2
De hoogte van een financiële tegemoetkoming voor onderhoud en keuring van een
woonvoorziening zal het bedrag als bedoeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1
niet te boven gaan.

Artikel 11

Tijdelijke huisvesting

11.1
Burgemeester en wethouders kunnen een financiële tegemoetkoming voor de kosten
van tijdelijke huisvesting verlenen indien deze moeten worden gemaakt in verband
met het aanpassen van:
a
de huidige woonruimte van belanghebbende;
b
de door belanghebbende nog te betrekken woonruimte.
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11.2
De financiële tegemoetkoming voor tijdelijke huisvesting wordt uitsluitend verleend
voor de periode dat de aan te passen woonruimte ten gevolge van het realiseren van
de woningaanpassing niet bewoond kan worden en belanghebbende als gevolg
daarvan voor dubbele woonlasten komt te staan die redelijkerwijs niet voorkomen
kunnen worden.
11.3
De hoogte van een te verlenen financiële tegemoetkoming voor tijdelijke huisvesting
bedraagt:
a
de werkelijke kosten –met een maximum van € 485,-- per maand- in verband
met het tijdelijk betrekken van zelfstandige woonruimte;
b
de werkelijke kosten –met een maximum van € 245,-- per maand- in verband
met het tijdelijk betrekken van niet-zelfstandige woonruimte.
11.4
De financiële tegemoetkoming voor tijdelijke huisvesting kan maximaal zes maanden
worden verleend.

Artikel 12

Huurderving

12.1
In geval van huurbeëindiging van een aangepaste woning die voor meer dan € 6.800
is aangepast, kunnen burgemeester en wethouders voor de duur van maximaal zes
maanden een financiële tegemoetkoming voor huurderving verlenen.
12.2
De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor huurderving is gerelateerd aan de
kosten van kale huur van de woonruimte over een periode van zes maanden.
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PARAGRAAF 6

HET ZICH LOKAAL VERPLAATSEN PER VERVOERMIDDEL

Artikel 13
Het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen wordt vastgesteld op
basis van de tegenwaarde van de goedkoopst-adequate voorziening, indien nodig
verhoogd met een bedrag voor onderhoud en reparatie, gebaseerd op het
gemiddelde bedrag voor onderhoud en reparatie van soortgelijke verstrekkingen over
het jaar voorafgaand aan het laatste volle kalenderjaar voor de toekenning van de
voorziening.

Artikel 14
De grens waarboven een auto, met een auto vergelijkbare voorzieningen en de
daarmee samenhangende gebruiks- en onderhoudskosten niet voor verstrekking of
vergoeding in aanmerking komen, zoals genoemd in artikel 25 van de Verordening
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning , bedraagt 1 ½ maal de van
toepassing zijnde norminkomen.

Artikel 15
15.1
Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van bruikleenauto, taxi of eigen
auto bedraagt € 824.
15.2
Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van een rolstoeltaxi bedraagt €
1.235.
15.3
Het bedrag dat wordt verstrekt voor gebruik van auto, taxi of rolstoeltaxi is voor
personen met 2 maal de van toepassing zijnde norminkomen bedraagt de helft van
het van toepassing zijnde bedrag.
15.4
De financiële tegemoetkoming in verband met een autoaanpassing is gelijk aan de
kosten van vergelijkbare noodzakelijke aanpassing van een referentie-auto.
Met een referentie-auto wordt bedoeld díe auto waarbij de noodzakelijke
aanpassingen zo goedkoop mogelijk kunnen worden gerealiseerd.
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PARAGRAAF 7

VERPLAATSEN IN EN ROND DE WONING

Artikel 16
Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt vastgesteld als tegenwaarde
van de goedkoopst-adequate voorziening, verhoogd met het gemiddelde bedrag voor
onderhoud en reparatie voor vergelijkbare rolstoelen in het een na vorige volledige
kalenderjaar.
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PARAGRAAF 8

Artikel 17

ADVISERING EN SAMENHANGENDE AFSTEMMING

Verplicht advies

Het bedrag waarboven ingevolge artikel 32 lid 2 onder a van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning advies gevraagd moet worden bedraagt € 1.500.

Artikel 18

Samenhangende afstemming

Om de verkrijging van individuele voorzieningen samenhangend af te stemmen op
de situatie van de aanvrager wordt bij het onderzoek inzake het advies ex artikel 32
van de Verordening maatschappelijke ondersteuning indien van toepassing aandacht
besteed aan:
a
de algemene gezondheidstoestand van de aanvrager;
b
de beperkingen die de aanvrager in zijn functioneren ondervindt als gevolg
van ziekte of gebrek;
c
de woning en de woonomgeving van de aanvrager;
d
de psychisch en sociaal functioneren van de aanvrager;
e
de sociale omstandigheden van de aanvrager
Bij besluitvorming en de motivering van het besluit wordt door het college bij deze
bevindingen aangesloten.
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PARAGRAAF 9

Artikel 19

SLOTBEPALINGEN

Aanpassing bedragen

19.1 Indexering
De in dit besluit genoemde bedragen worden –ingaande 1 januari 2007- jaarlijks
aangepast aan de ontwikkelingen van de prijsindex volgens het Centraal bureau voor
de statistiek. Hierbij vindt een afronding naar boven plaats tot bedragen vóór de
komma die deelbaar zijn door 5, tenzij het forfaitaire bedragen inzake een
vervoerskostenvergoeding betreft. Déze forfaitaire bedragen op jaarbasis worden na
verhoging met het prijsindex-cijfer gedeeld door 12 om het bedrag per maand vast te
stellen. Het maandbedrag wordt vervolgens naar boven afgerond op een veelvoud
van € 0,10.
19.2 Normbedragen
De in dit besluit genoemde bedragen worden –ingaande 1 januari 2007- jaarlijks
aangepast aan de bijstandsnormen ingevolge de Wet Werk en Bijstand.
Artikel 20

Citeertitel en inwerkingtreding

Dit besluit wordt aangehaald als ´Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007´ en
treedt op 1 januari 2007 in werking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7
november 2006.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente West Maas en Waal,
De secretaris,
De burgemeester,
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BIJLAGE 1
Bedragen van maximale financiële tegemoetkoming voor onderhoud en keuring van
woonvoorziening zoals bedoeld in artikel 10.2

Kosten beginkeuring

Kosten periodieke keuring

Traplift

€ 202,31

€ 147,26

Hefplateaulift

€ 312,84

€ 179,98

Woonhuislift

€ 308,53

€ 177,49

Platformlift

€ 308,53

€ 177,49

Maximale toeslagen op bovengenoemde bedragen:
50% voor installaties geplaatst buiten de woning;
50% voor installaties die meer dan 1 verdieping overbruggen;
50% voor installaties uitgevoerd met elektrisch aangedreven plateau´s
en/of afrijdbeveiliging respectievelijk elektrisch wegklapbare raildelen
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BIJLAGE 2
De genoemde bedragen in het besluit die jaarlijks aangepast worden op grond van
artikel 19 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007.

2006
Artikel 2.3

€ 2.500

Artikel 3.1

€ 16.137

Artikel 3.2

€ 14.162

Artikel 3.3

€ 20.810

Artikel 3.4

€ 19.837

Artikel 4.1

€ 19.610

Artikel 4.2

€ 17.635

Artikel 4.3

€ 24.283

Artikel 4.4

€ 23.310

Artikel 5

€ 200

Artikel 8.1

€ 1.361

Artikel 11.3 onder a

€ 485

Artikel 11.3 onder b

€ 245

Artikel 12.1

€ 6.800

Artikel 15.1

€ 824

Artikel 15.2

€ 1.234

Artikel 17

€ 1.500
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