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Onderwerp: Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 2020 en 
Verordening jeugdhulp gemeente Woerden 2015 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 26 november 2020 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Artikel 147 lid 1 van de Gemeentewet. 

b e s l u i t: 

 

De raad besluit: 
I. Artikel 9 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 2020 in te 
trekken en daarvoor in de plaats te stellen: 
 
Artikel 9 Regels voor pgb 
 
1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 2.3.6 van de wet. 

 
2. Onverminderd artikel 2.3.6, tweede en vijfde lid, van de wet verstrekt het college geen pgb voor 

zover de aanvraag betrekking heeft op kosten die de belanghebbende voorafgaand aan de 
indiening van de aanvraag heeft gemaakt en niet meer is na te gaan of de ingekochte 
voorziening noodzakelijk was. 

 
3. De hoogte van een pgb: 

a. wordt vastgesteld aan de hand van een door de cliënt opgesteld plan waarin in ieder geval 
uiteen is gezet: 
1.  welke diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de 

individuele voorziening behoren de cliënt van het budget wil betrekken, en 

2. indien van toepassing, welke hiervan de cliënt wil betrekken van een persoon die behoort 
tot het sociale netwerk; 

b. wordt berekend op basis van een prijs of tarief: 
1. waarmee redelijkerwijs is verzekerd dat het pgb toereikend is om tijdig veilige, 

doeltreffende en kwalitatief goede diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en 
andere maatregelen die tot de individuele voorziening behoren, van derden te betrekken; 

2. waarbij rekening is gehouden met redelijke overheadkosten van derden van wie de cliënt 
diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de 
individuele voorziening behoren wil betrekken; 

3. waarbij, voor zover van toepassing, rekening is gehouden met de in het derde lid 

gestelde voorwaarden betreffende het tarief onder welke de cliënt de mogelijkheid heeft 

om de betreffende diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen 

te betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk;  

4. wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en verzekering, en 
c. bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in betreffende situatie goedkoopste adequate in 



de gemeente tijdig beschikbare individuele voorziening in natura. 
 
4. De hoogte van een pgb wordt als volgt vastgesteld: 

a. een zaak: op basis van de kostprijs van de zaak die cliënt zou hebben ontvangen als de 
zaak in natura zou zijn verstrekt en rekening houdende met een reële termijn voor de 
technische afschrijving en de onderhouds- en verzekeringskosten. 

b. de hoogte van een pgb voor huishoudelijke hulp professioneel bedraagt 75% van het Zorg in 
Natura tarief. 

c. de hoogte van een pgb voor huishoudelijke hulp particulier/sociaal netwerk bedraagt € 15,-  
per uur. 

d. de hoogte van een pgb voor begeleiding professioneel bedraagt 75% van het Zorg in Natura 
tarief. 

e. de hoogte van een pgb voor begeleiding particulier/sociaal netwerk bedraagt € 20,- per uur. 
 
II. Artikel 11 van de Verordening jeugdhulp gemeente Woerden 2015 in te trekken, inclusief de bij dat 
artikel opgenomen toelichting bij de verordening, en daarvoor in de plaats te stellen: 
 
Artikel 11 Regels voor pgb 
 
1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 8.1.1 van de wet. 
 
2. De hoogte van een pgb:  

a. wordt vastgesteld aan de hand van een door de jeugdige of zijn ouders opgesteld plan 
waarin in ieder geval uiteen is gezet: 

1. welke jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort de jeugdige of zijn 
ouders van het budget willen betrekken, en 

2.  indien van toepassing, welke jeugdhulp van deze individuele voorziening de 
jeugdige of zijn ouders willen betrekken van een persoon die behoort tot het 
sociale netwerk; 

b. wordt berekend op basis van een tarief of prijs: 
1. waarmee redelijkerwijs is verzekerd dat het pgb de jeugdige of zijn ouders in staat 

stelt tijdig kwalitatief goede jeugdhulp van derden te betrekken; 
2. waarbij rekening is gehouden met redelijke overheadkosten van derden van wie de 

jeugdige of zijn ouders de jeugdhulp willen betrekken, en 
3. waarbij, voor zover van toepassing, rekening is gehouden met de in het derde lid 

gestelde voorwaarden betreffende het tarief onder welke de jeugdige of zijn ouders 
de mogelijkheid heeft om de betreffende jeugdhulp te betrekken van een persoon 
die behoort tot het sociale netwerk, en 

c. bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopste 
adequate in de gemeente tijdig beschikbare individuele voorziening in natura. 

 
3. De hoogte van een pgb wordt als volgt vastgesteld: 

a. de hoogte van een pgb voor jeugdhulp professioneel bedraagt 75% van het Zorg in Natura 
tarief. 

b. de hoogte van een pgb voor jeugdhulp particulier/sociaal netwerk bedraagt € 20,- per uur. 
 
IlI. Deze wijzigingen voor nieuwe aanvragen in werking te laten treden op 1 januari 2021. 
 
IV. Deze wijzigingen in werking te laten treden na zes maanden na de datum van bekendmaking voor 
reeds bij beschikking verstrekte persoonsgebonden budgetten, tenzij de lopende beschikking van 
een pgb tot na de termijn van zes maanden doorloopt. 
 
 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 26 november 2020,  
 

 
 

De griffier, 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        

 

De voorzitter, 
 
 
V.J.H. Molkenboer  



 


