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Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2019 

 

Gelet op: 

artikel 2.1.3, artikel 2.1.4 lid 1, lid 2, lid 3, artikel 2.1.5 lid 1, artikel 2.3.6 lid 4 van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 

 

Besluit:  

Vast te stellen de volgende wijzigingen op de Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Steenbergen 2018 . 
 

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2018  wordt gewijzigd als volgt: 
 

Artikel 13. Bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen (in natura en middels pgb) 

 

Lid 2 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 

 

2. In afwijking van het eerste lid van dit artikel is geen eigen bijdrage verschuldigd voor 

rolstoelvoorzieningen, pgb (rolstoel)taxivervoer en alternatieve vervoersvoorzieningen. 

 

Lid 3 wordt toegevoegd en komt als volgt te luiden: 

 

3. In afwijking van artikel 2.1.4a, vierde lid, van de wet is een cliënt aan wie een 

maatwerkvoorziening voor (rolstoel)taxivervoer in natura (Deeltaxi) is toegekend, een 

instaptarief en een tarief per gereisde kilometer verschuldigd. Deze tarieven worden door de 

Regio West-Brabant vastgesteld. 

 

Het huidige lid 3, 4, 5 en 6 worden doorgenummerd en worden lid 4, 5, 6 en 7. 

 

Lid 4 (was lid 3) wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 

 

4. De bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, dan wel 

het totaal van de bijdragen, is gelijk aan de kostprijs van de maatwerkvoorziening(en), tot aan 

ten hoogste € 19,00 per maand voor de ongehuwde cliënt of de gehuwde cliënten tezamen, 
tenzij overeenkomstig artikel 2.1.4a, vijfde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015, of hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 geen of een lagere bijdrage is 

verschuldigd. 

 

Lid 6 (was lid 5) wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 

 

6. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4b, tweede lid, van de Wet, worden de eigen bijdragen voor 

een maatwerkvoorziening welke wordt verstrekt in natura of middels een pgb door het CAK 

vastgesteld en geïnd. 

 

De Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2018  wordt gewijzigd als 
volgt: 
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Artikel 2.1.4a, van de wet bied de mogelijkheid om de cliënt een bijdrage in de kosten te laten 

betalen voor het gebruik van een maatwerkvoorziening en een algemene voorziening, niet zijnde 

cliëntondersteuning. 

 

Lid 1 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 

 

Met dit artikel stelt de raad vast om van de mogelijkheid gebruik te maken de cliënt een eigen 

bijdrage in de kosten te laten betalen voor het gebruik van een maatwerkvoorziening, zoals bepaald 

in de artikelen 2.1.4a en artikel 2.1,5 van de wet.  

 

Lid 2 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 

 

Omdat cliënten voor de maatwerkvoorzieningen pgb  (rolstoel)taxi en alternatieve 

vervoersvoorziening zelf al bijdragen in de kosten van het vervoer, wordt er geen eigen bijdrage 

opgelegd. 

 

Lid 3 wordt toegevoegd en komt als volgt te luiden: 

 

Omdat cliënten voor de maatwerkvoorziening (rolstoel)taxivervoer in natura (Deeltaxi) zelf al 

bijdrage in de kosten van het vervoer, wordt er geen eigen bijdrage opgelegd. Het instap- en 

kilometertarief worden in regionaal verband vastgesteld. 

 

Het huidige lid 3, 4, 5 en 6 worden doorgenummerd en worden lid 4, 5, 6 en 7. 

 

Lid 4 (was lid 3) wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 

 

De bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen is gelimiteerd tot een bedrag gelijk aan de 

kostprijs van de voorziening, tot aan ten hoogste € 19,00 per maand voor de ongehuwde cliënt of de 

gehuwde cliënten tezamen, tenzij er geen of een lagere bijdrage is verschuldigd (artikel 2.1.4a, vijfde 

lid van de wet). 

  

Lid 6 (was lid 5) wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 

 

Gemeenten stellen de kostprijs van een maatwerkvoorziening vast op basis waarvan de eigen 

bijdrage wordt berekend. Het CAK berekent de eigen bijdrage, stelt deze vast en int de eigen 

bijdrage.  

De maximale eigen bijdrage met betrekking tot zowel in natura als pgb (uitgezonderd beschermd 

wonen) wordt per maand vastgesteld en geheven gedurende de gehele looptijd van de indicatie.  

 

Inwerkingtreding 

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op 1 januari 2020. 

 

 

Steenbergen, 19 december 2019 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


