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1. Samenvatting
Wat willen we bereiken?
Op 1 januari 2019 is de herindeling tussen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
en de gemeente Haarlemmermeer een feit. Voor de harmonisatie van de regelgeving van 
deze herindeling moet de verordening Sociaal domein gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude en de van toepassing zijnde beleidsregels worden aangepast. Daarnaast zijn 
een aantal technische wijzigingen in de verordening en beleidsregels doorgevoerd.

Wat gaan we daarvoor doen?
In het bestuurlijk convenant van 13 september 2016 zijn de gevolgen voor het sociaal 
domein geregeld. Concreet is hierover in artikel 18, lid a en c vastgelegd dat: 
a) het 'Haarlemmermeers model’ voor de zorg van toepassing is, met als uitgangspunt 

continuering van de huidige zorg, beschut werk en begeleiding naar het juiste loket, 
c) de nieuwe gemeente als uitgangspunt het huidige ruimhartige minimabeleid van de 

gemeente Haarlemmermeer hanteert.

Deze twee punten vormen het uitgangspunt en de basis voor de op te stellen verordening en 
beleidsregels sociaal domein voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

Daarnaast dienen de beleidsregels die de afgelopen jaren in de praktijk toegepast zijn op 
een aantal punten te worden aangepast. Het betreft technische aanpassingen en 
verduidelijkingen.

Waar nodig wordt overgangsrecht toegepast, maar in de praktijk blijken er weinig verschillen 
te bestaan tussen de verordening en de beleidsregels van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude en Haarlemmermeer en gaan de inwoners van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude er in een aantal gevallen financieel op vooruit.

Wat mag het kosten?
Aan de uitvoering van deze nota zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen 
kosten verbonden.

Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De gemeenteraad is verantwoordelijk op grond van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke
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ondersteuning 2015 en de Participatiewet een verordening vast te stellen. Het college is 
verantwoordelijk voor de vaststelling van de beleidsregels op grond van deze wetten.

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
De raad zal jaarlijks worden geïnformeerd middels de Voortgangsrapportage Sociaal 
Domein.

Wat betekent dit voor de herindeling Haarlemmermeer - Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude? (preventief toezicht/beleidsharmonisatie)
Dit raadsvoorstel is opgesteld met het oog op de nieuwe gemeente die per 1 januari 2019 
ontstaat. Dit betekent dat maatschappelijke, financiële en juridische consequenties van de 
samenvoeging zijn verwerkt. De uitkomst is verwerkt in de Verordening sociaal domein 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 en de door de colleges vastgestelde 
beleidsregels.

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op artikel 18 lid a en c van het Bestuurlijk convenant d.d.
6 oktober 2017 (2016.0050583). De artikelen zijn verwerkt in de beleidsregels en 
verordening. Het voorstel is vervolgens afgestemd met de portefeuillehouder van 
Haarlemmermeer.

Dit raadsvoorstel kan na de herindeling in de huidige vorm ter vaststelling worden 
voorgelegd aan de raad van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

2. Voorstel 
Collegebesluit(en)
Het college heeft, onder voorbehoud van vaststelling door de raad van de Verordening 
sociaal domein gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019, besloten om:
1. De volgende beleidsregels vast te stellen:

• Beleidsregels re-integratie gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 
(bijlage 2);

• Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 
(bijlage 3);

• Beleidsregels inkomstenvrijlating Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 (bijlage 4);

• Beleidsregels bestuurlijke boete gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 
(bijlage 5);

• Beleidsregels terugvordering en invordering gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 2019 (bijlage 6);

• Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming kinderopvang gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude 2019 (bijlage 7);

• Beleidsregels verhaal gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 (bijlage 8);
• Beleidsregels Wet taaleis gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 

(bijlage 9);
• Beleidsregels toegangsproces en maatwerkvoorzieningen Wmo gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 (bijlage 10);
• Beleidsregels persoonsgebonden budget gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

2019 (bijlage 11).
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Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om:
1. de Verordening sociaal domein Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 vast te stellen.

3. Uitwerking
Wat willen we bereiken?
Op 1 januari 2019 is de herindeling tussen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
en de gemeente Haarlemmermeer een feit. Voor de harmonisatie van de regelgeving van 
deze herindeling moet de verordening Sociaal domein gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 2019 worden vastgesteld. Daarnaast zijn een aantal technische wijzigingen in 
de verordening en beleidsregels doorgevoerd.

Wat gaan we daarvoor doen?
Verordening en beleidsregels (algemeen)
Daar waar de gemeente Haarlemmermeer één verordening heeft opgesteld voor het sociaal 
domein en 11 beleidsregels, heeft de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ervoor 
gekozen om meerdere verordeningen en beleidsregels op te stellen voor de verschillende 
regelingen. In totaal gaat het om 10 verordeningen en 40 beleidsregels. Veel regels komen 
inhoudelijk overeen, doordat de meeste gemeenten gebruik maken van de 
modelverordening en beleidsregels van de VNG, maar op een aantal punten zijn er toch 
(kleine) verschillen.

Uitgangspunt bij het vaststellen van het “nieuwe” beleid is het bestuurlijk convenant, dat is 
afgesloten door de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer. 
Hierin is bepaald dat het 'Haarlemmermeers model’ voor de zorg van toepassing is met als 
uitgangspunt continuering van de huidige zorg, beschut werk en begeleiding naar het juiste 
loket. En dat het huidige ruimhartige minimabeleid van de gemeente Haarlemmermeer van 
toepassing is. Er is echter niet vastgelegd wat er dient te gebeuren indien het beleid van 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ruimhartiger is. Dit is bij een aantal 
beleidsregels en bepalingen uit de verordeningen het geval. Per regeling is beoordeeld wat 
de (individuele) consequenties zijn. Indien het beleid van Haarlemmermeer nadeliger is voor 
de betreffende inwoner, zal met in achtneming van het overgangsrecht, de hoogte van de 
bijstand worden aangepast. Dit overgangsrecht is opgenomen in de nieuwe beleidsregels.

Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening ouder en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en Inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Gevolgen voor de periodieke uitkeringen op grond van de Participatiewet, IOAW en 
IOAZ
De hoogte van de maandelijks te verstrekken uitkering en de vakantietoeslag blijven 
ongewijzigd. Het betreft immers een landelijke normering waarop de gemeente geen invloed 
heeft.
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Beleidsregels op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ
Re-intearatie
De gemeente is op grond van de Participatiewet, de IOAW en IOAZ verantwoordelijk voor 
het aanbieden en het bieden van ondersteuning van inwoners bij het verkrijgen van arbeid. 
De Participatiewet schrijft in een aantal gevallen dwingend voor welke voorzieningen het 
college kan aanbieden. De gemeenteraad heeft daarnaast beleidsvrijheid om - in aanvulling 
hierop - in de re-integratieverordening voorzieningen aan te wijzen die het college kan 
aanbieden. Wij hebben beoordelingsruimte welke voorziening het meest geschikt is voor een 
belanghebbende. Al naar gelang de afstand van belanghebbende tot de arbeidsmarkt kan 
een voorziening gericht zijn op bijvoorbeeld sociale activering en het voorkomen van een 
isolement (zoals het verrichten van vrijwilligerswerk met behoud van uitkering), het leren van 
vaardigheden of kennis, of het opdoen van werkervaring (bijvoorbeeld via gesubsidieerd 
werk). Er zijn geen grote inhoudelijke verschillen tussen het beleid van de gemeente 
Haarlemmermeer en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Veelal wordt er 
maatwerk toegepast en kunnen losse trajecten worden aangeboden.
Inwoners van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude die een traject naar werk 
volgen dat is gestart voor 1 januari 2019 mogen dit traject voltooien, ook al lopen deze nog 
door na 1 januari 2019. Inwoners mogen geen hinder ondervinden van de samenvoeging 
van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer. 
Vanaf 1 januari 2019 zijn voor nieuw te starten trajecten de beleidsregels van de nieuwe 
gemeente Haarlemmermeer van toepassing. Inwoners met een verdiencapaciteit tot 70% 
van het wettelijk minimumloon (wml) kunnen een traject starten bij AM match.
De beleidsregels re-integratie gemeente Haarlemmermeer 2019 zijn inhoudelijk niet 
gewijzigd ten opzichte van de beleidsregels re-integratie 2018.

Maatregelenbeleid
In beginsel geldt voor elke belanghebbende van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd 
die algemene bijstand ontvangt de verplichting om alles in het werk te stellen om zijn 
bijstandsafhankelijkheid op te heffen of zo kort mogelijk te laten zijn. De voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan zijn opgenomen in de toekenningsbeschikking. Indien niet 
aan deze voorwaarden wordt voldaan kan een maatregel worden opgelegd.
De hoogte van de maatregelen die de gemeente Haarlemmermeer hanteert zijn minder hoog 
dan die van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Wij willen de beleidsregels 
van de gemeente Haarlemmermeer overnemen. Met name het 100% sanctioneren zoals dat 
toegepast wordt in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude veroorzaakt veel 
betalingsachterstanden/schulden hetgeen niet gewenst is en mogelijk als gevolg heeft dat er 
een groter beroep op schuldhulpverlening wordt gedaan.

Bijzondere bijstand
In artikel 35 van de Participatiewet zijn de bepalingen opgenomen voor de verstrekking van 
bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand kan worden verstrekt voor bijzondere, noodzakelijke 
kosten die niet uit het ter beschikking staande inkomen kunnen worden voldaan. De 
gemeente is vrij bij de verstrekking van bijzondere bijstand regels te stellen hoe en op welke 
wijze rekening wordt gehouden met inkomen en vermogen.
In een aantal situaties wijken de draagkrachtregels van de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude af van die van de gemeente Haarlemmermeer. Zo wordt er een 
inkomensgrens gehanteerd van 130% van het wettelijk sociaal minimum (wsm). Dit geldt 
specifiek voor de verstrekking van de bijdrage van de collectieve zorgverzekering en het 
Kindpakket. Doordat er geen inwoners zijn in de gemeente Haarlemmerliede en
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Spaarnwoude met een inkomen tussen de 120% en 130% van het wsm, die gebruik maken 
van deze regelingen, hoeft er geen overgangsrecht te worden vastgesteld.
Voor de nieuwe gemeente zal in de beleidsregels bijzondere bijstand worden vastgelegd dat 
wordt uitgegaan van het percentage van 120% van het wsm en een draagkrachtpercentage 
van 35%. Het toepassen van een draagkrachtpercentage voorkomt de armoedeval.

Kindpakket en tegemoetkoming voor volwassenen voor sociaal-,culturele en sportactiviteiten
Zowel Haarlemmerliede en Spaarnwoude als Haarlemmermeer kennen een Kindpakket en 
een tegemoetkoming voor volwassenen voor deelname aan sociale-, culturele- en 
sportactiviteiten. In een afzonderlijke nota worden het beleid en de beleidsregels voor het 
Kindpakket en de tegemoetkoming voor volwassenen voor de nieuwe gemeente 
Haarlemmermeer vastgesteld.

Individuele inkomenstoeslag
Zowel de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude als de gemeente Haarlemmermeer 
kennen een individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag, die verstrekt kan worden op grond 
van artikel 36 van de Participatiewet, is bedoeld voor inwoners die langdurig zijn 
aangewezen op een laag inkomen. De gemeente is vrij de hoogte vast te stellen, te bepalen 
wat een laag inkomen is en wat onder langdurig laag inkomen moet worden verstaan. In 
onderstaande tabel zijn de verschillen in het beleid van Haarlemmermeer en 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude weergegeven.

Haarlemmermeer Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Inkomen niet hoger dan 120% van wsm. Inkomen niet hoger dan 110% van het

wsm

Hoogte toeslag per jaar is 40% van het
wsm:
€ 380 alleenstaande
€ 380 alleenstaande ouder 
€ 540 gehuwden

Vastgesteld op een vast bedrag per 
jaar:
€ 360 alleenstaande
€ 463 alleenstaande ouder
€ 515 gehuwden

Tabel 1: verschillen individuele inkomenstoeslag Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude

Het gehanteerde inkomenspercentage om nog in aanmerking te kunnen komen voor een 
individuele inkomenstoeslag is bij de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude lager dan 
dat van de gemeente Haarlemmermeer, 110% in plaats van 120%. Dit percentage zal naar 
boven toe worden aangepast.
In de beleidsregels van de gemeente Haarlemmermeer is een onjuistheid geslopen. De 
hoogte van de individuele inkomenstoeslag voor een alleenstaande ouder is gelijk aan die 
van een alleenstaande. Dit moet gecorrigeerd worden naar € 486 op jaarbasis in plaats van 
€ 380. Bij de vaststelling van de beleidsregels individuele inkomenstoeslag per 1 januari 
2019 zal dit worden gecorrigeerd en zal het beleid van de gemeente Haarlemmermeer 
worden gevolgd.
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Aanvullende collectieve zorgverzekering
De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude maakt net zoals de gemeente 
Haarlemmermeer gebruik van de mogelijkheid om op grond van artikel 35 lid 3 van de 
Participatiewet een collectieve zorgverzekering aan de te bieden aan haar inwoners. We 
zien hier de volgende verschillen.

Haarlemmermeer Haarlemmerliede en Spaarnwoude
- Contract met Zorg en Zekerheid en 

Zilveren Kruis;

- Inkomen tot 120% van het wsm;

- Tegemoetkoming € 12,80 per maand 
bij aanvullende verzekering;

- Bij Topverzekering € 40,75 per 
maand.

- Contract Univé en Zilveren Kruis

- Inkomen tot 130% bij kostendeling
120% van het wsm;

- Tegemoetkoming € 15 per maand 
aanvullende verzekering;

- Bij Topverzekering € 25 per maand.

- Eigen risico van € 385 meeverzekerd 
in topverzekering.

- Eigen risico is niet meeverzekerd. Er 
geldt een aparte regeling voor 
vergoeding van dit eigen risico.

Tabel 2: verschillen collectieve zorgverzekering Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude

In dit geval is de regeling voor de inwoners van de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude gunstiger, omdat een grotere doelgroep gebruik kan maken van de collectieve 
verzekering. Er geldt een inkomensgrens van 130% in plaats van 120% van het wsm. Er zijn 
echter geen inwoners van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met een 
inkomen tussen de 120% en 130% die gebruik maken van de collectieve zorgverzekering. 
Derhalve hoeft er geen overgangsrecht te worden vastgesteld. De inkomensgrens wordt per 
1 januari 2019 vastgesteld op 120% van het wsm. In een aparte nota wordt de hoogte van 
de gemeentelijke bijdrage over 2019 vastgesteld. De regeling voor de vergoeding van het 
eigen risico welke de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude hanteert komt met 
ingang van 1 januari 2019 te vervallen, omdat dan het eigen risico kan worden 
meeverzekerd bij het afsluiten van het meest uitgebreide pakker van de collectieve 
aanvullende zorgverzekering.

Boete
De boetes, voor zover die zijn opgelegd voor 1 januari 2019, worden na deze datum 
ongewijzigd geïnd door de gemeente Haarlemmermeer. Vanaf 1 januari 2019 is het 
boeteregime, zoals dat nu geldt binnen de gemeente Haarlemmermeer, van toepassing. Dit 
beleid is niet gewijzigd.

Terugvordering en invordering
De terugbetalingsafspraken die voor 1 januari 2019 met inwoners van de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer zijn gemaakt, blijven 
ook na deze datum gelden. Inning vindt vanaf 1 januari 2019 plaats door de gemeente 
Haarlemmermeer. Het beleid wordt niet aangepast en er hoeft geen overgangsrecht te 
worden vastgesteld.
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Verhaal
Wanneer de ex-partner verzuimt te betalen, waardoor er door de inwoner bijstand 
aangevraagd moet worden, dan kan de gemeente die bijstand tot twaalf jaar na de scheiding 
verhalen op (terugvorderen op) de ex-partner. Tot nu toe wordt het verhaal op de 
onderhoudsplicht uitgevoerd door de gemeente. Wij onderzoeken de situatie van de klant en 
ex-partner inclusief de kinderen en bepalen aan de hand daarvan of een onderhoudsbijdrage 
zal worden opgelegd. Dit kan eventueel resulteren in een verzoekschriftprocedure bij de 
rechtbank. De verzoekschriftprocedure kan ook een aanvulling op een bestaande 
alimentatiebeschikking of convenant betekenen.
Vanaf 1 januari 2019 wordt de verplichting om alimentatie te vorderen opgelegd aan de 
aanvrager van een bijstandsuitkering. Een aanvrager dient een advocaat in te schakelen om 
de alimentatieprocedure op te starten ofwel de bestaande beschikking/convenant opnieuw te 
beoordelen. De bijstandsgerechtigde kan voor de advocaatkosten bijzondere bijstand 
aanvragen. Op het moment dat een alimentatiebeschikking door de rechtbank afgegeven 
wordt is de bijstandsgerechtigde zelf verantwoordelijk voor de inning van de alimentatie.
In uitzonderlijke situaties kan worden afgeweken van het opleggen van de alimentatieplicht 
aan belanghebbende. Te denken valt aan zogeheten ‘vechtscheidingen’, waarbij er sprake is 
van een ernstige dreiging in de persoonlijke levenssfeer van belanghebbende en/of diens 
kinderen. Van het niet opleggen van de plicht om alimentatie te vorderen dient echter 
terughoudend gebruik te worden gemaakt, immers de plicht tot het bijdragen in het 
levensonderhoud van de ex-partner en/of diens eventuele kinderen behoort tot de eigen 
verantwoordelijkheid van de belanghebbende. Wanneer wordt afgeweken van het opleggen 
van de alimentatieplicht zal de gemeente zelf een onderzoek tot verhaal instellen. Dit is in de 
beleidsregels verhaal gemeente Haarlemmermeer 2019 vastgelegd.
Er hoeft geen overgangsrecht te worden vastgesteld. Bestaande afspraken blijven van 
toepassing voor inwoners van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de 
gemeente Haarlemmermeer.

Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming kinderopvang
In deze beleidsregels zijn de bepalingen met betrekking tot de vaststelling van de noodzaak 
van kinderopvang, de verlening, de hoogte en de vaststelling van de tegemoetkoming 
opgenomen. De meeste recente beleidsregels zijn vastgesteld in 2013 en worden 
geactualiseerd. Het beleid is niet gewijzigd. Het beleid van de gemeente Haarlemmermeer is 
ruimhartiger dan dat van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, omdat er 
rekening wordt gehouden met een inkomensgrens van 120%. De doelgroep die hiermee 
wordt bereikt is groter. Hierdoor hoeft er geen overgangsrecht te worden vastgesteld.

Wet taaleis
In de huidige beleidsregels is niets opgenomen over het beleid en de uitvoering van de Wet 
taaleis. In de (uitvoerings-)praktijk blijkt hier echter wel behoefte aan. Daarom zijn de 
beleidsregels Wet taaleis gemeente Haarlemmermeer 2019 opgesteld. In deze beleidsregels 
is onder meer vastgelegd hoe inwoners kunnen aantonen dat zij de Nederlandse taal 
machtig zijn en is bepaald wanneer geen taaltoets hoeft te worden afgenomen. Deze 
beleidsregels golden al in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en zijn afgezien 
van een aantal technische wijzigingen en verduidelijkingen ongewijzigd.

Uitvoering Wet sociale werkvoorziening (WSW)
Met de invoering van de Participatiewet is de WSW ingetrokken. Inwoners die onder de 
WSW vielen behouden hun oude rechten en plichten. Voor de uitvoering van de WSW 
neemt de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude deel aan de Gemeenschappelijke
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regeling (GR) Paswerk. Momenteel werken er 6 personen vanuit Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude bij Paswerk. Deze personen blijven daar ook na 1 januari 2019 werken. Het is 
niet wenselijk om deze groep inwoners van werkomgeving te laten veranderen. De 
financiering blijft ongewijzigd. Paswerk ontvangt voor deze inwoners al een vergoeding 
vanuit de WSW van het Rijk en dat blijft zo.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (Wgs). De uitvoering van schuldhulpverlening is gemandateerd aan een 
externe schuldhulpverleningsorganisatie. In de gemeente Haarlemmermeer is dat 
PLANgroep. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft de uitvoering uitbesteed 
aan de gemeente Haarlem.
Vanaf 1 januari 2019 zullen alle nieuwe aanvragen voor schuldhulpverlening via PLANgroep 
lopen. De lopende trajecten bij de gemeente Haarlem worden daar afgerond.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
Beschermd wonen en opvang
De gemeente Haarlem is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van 
Beschermd wonen en Opvang in de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer 
en is door ons daartoe gemandateerd. In de verordening wordt een verwijzing opgenomen 
naar de verordening en het uitvoeringsbesluit van de centrumgemeente (Haarlem). Uit een 
recente uitspraak van de rechtbank is gebleken dat het noodzakelijk is om te beschrijven 
hoe en op basis van welke criteria een cliënt voor opvang of beschermd wonen in 
aanmerking komt. Dit staat beschreven in de verordening van de centrumgemeente.

Het uitvoeringsbesluit van de centrumgemeente regelt alleen opvang voor cliënten die onder 
de doelgroep Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) vallen. Dit uitvoeringsbesluit 
is in lijn met het beleidskader Opvang, wonen en herstel dat door alle regiogemeenten is 
vastgesteld. De doelgroep die op basis van de Wmo 2015 aanspraak kan maken op opvang 
is breder dan de OGGz-doelgroep. In de verordening wordt opgenomen dat voor deze 
doelgroep (niet OGGz) de verordening van Haarlemmermeer van toepassing is.
Voor deze niet OGGz-doelgroep wordt in de verordening opgenomen dat er een eigen 
bijdrage verschuldigd is en hoe deze tot stand komt.
De hoogte van de eigen bijdrage voor opvang wordt per dag berekend en is gebaseerd op 
het maximale bedrag per 30 dagen voor een sociale huurwoning minus de maximale 
huurtoeslag. De hoogte van de eigen bijdrage bedraagt niet meer dan de werkelijke kosten 
van het verblijf en niet meer dan het maximale inkomen verminderd met de kosten voor zak
en kleedgeld om in de basale levensbehoeften te voorzien en het resterende bedrag voor de 
zorgverzekering na aftrek van de zorgtoeslag.
Daarnaast worden in de beleidsregels Toegangsproces en maatwerkvoorzieningen Wmo 
criteria opgenomen waarmee kan worden beoordeeld of een cliënt tot de doelgroep van 
opvang behoort en voorwaarden waaraan cliënt zich tijdens de opvang aan dient te houden. 
Deze wijzigingen moeten bijdragen aan een sterkere juridische positie ten aanzien van 
inwoners die via de rechter een beroep doen op opvang.

Afwijzingsgrond
In de Wmo verordening voor 2015 waren meerdere afwijzingsgronden opgenomen. Niet al 
deze afwijzingsgronden zijn overgenomen in de verordening sociaal domein, aangezien 
vooral wordt uitgegaan van het afwegingskader dat de Wmo 2015 stelt. Uit de jurisprudentie 
is gebleken dat wij een voorziening die al door de cliënt zelf is aangeschaft niet kunnen
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afwijzen op het onderdeel eigen kracht uit het afwegingskader. Hiervoor moet een aparte 
afwijzingsgrond worden opgenomen in de verordening. Deze afwijzingsgrond is echter niet in 
alle situaties van toepassing. In de verordening wordt opgenomen dat een voorziening kan 
worden geweigerd wanneer de voorziening reeds door cliënt is aangeschaft voordat een 
melding bij de gemeente is gedaan, tenzij:
a. alsnog is na te gaan dat de voorziening noodzakelijk is; en
b. de voorziening daadwerkelijk is ingezet; en
c. het niet verwijtbaar is aan de inwoner dat niet eerder de melding is gedaan.

Eigen bijdrage Wmo
In 2019 wijzigt het landelijke eigen bijdrage beleid. In een afzonderlijke nota zal het beleid 
voor eigen bijdrage als gevolg van deze wijziging worden vastgesteld. De aanpassingen als 
gevolg van het vastgestelde eigen bijdrage beleid zijn verwerkt in de verordening en de 
beleidsregels en zullen ook worden verwerkt in het financieel besluit.

Beleidsregels op grond van de Wmo
Vervoerskosten
Bij het vaststellen van de verordening, beleidsregels en het financieel besluit bij de start van 
de decentralisaties in 2015 is een wijziging doorgevoerd op het gebied van vervoerskosten. 
Tot 2015 werd een financiële tegemoetkoming verstrekt voor vervoerskosten, dit was een 
forfaitair bedrag, een vastgesteld bedrag per vervoerssoort onafhankelijk van de 
vervoersbehoefte van de cliënt. Een forfaitair bedrag past niet bij de gedachte van 
maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo. De tegemoetkoming is daarom in 2015 omgezet 
van een forfaitaire tegemoetkoming naar een persoonsgebonden budget (pgb) op basis van 
de vervoersbehoefte van de inwoner in het aantal kilometers en een vast tarief per kilometer. 
De inzet van een pgb stuit echter op een aantal uitvoeringsbezwaren als gevolg van het 
ingevoerde trekkingsrecht in 2015. Het pgb moet worden uitbetaald op basis van declaraties. 
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) die als uitvoeringsorgaan voor het pgb is aangewezen, 
is niet in staat om declaraties van eigen vervoer te verwerken. De gemeente is daarom zelf 
verantwoordelijk voor de uitbetaling en controle van het pgb. Het bijhouden van gereisde 
kilometers en het indienen van declaraties leidt bij zowel de cliënt als bij de gemeente tot 
ongewenst veel administratie. Het pgb wordt weer teruggezet naar een tegemoetkoming, 
geen forfaitaire tegemoetkoming, maar een tegemoetkoming op basis van de individuele 
situatie van de inwoner. Op voorhand wordt vastgesteld wat de vervoersbehoefte van de 
cliënt is, waardoor er geen declaraties achteraf hoeven plaats te vinden.
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Hulp bij het huishouden
In de Wmo is een algemeen afwegingskader opgenomen. In dit afwegingskader is 
opgenomen dat de gemeente bij de beoordeling of een maatwerkvoorziening nodig is 
rekening houdt met de eigen kracht van de cliënt, gebruikelijke zorg, mantelzorg, hulp vanuit 
het sociale netwerk en het gebruik van algemene voorzieningen. Haarlemmermeer heeft 
aanvullend voor hulp bij het huishouden opgenomen dat bij het onderzoek ook wordt 
meegenomen of de inwoner in staat is om de beperkingen op het gebied van het huishouden 
op te lossen door het inkopen van schoonmaakhulp op de particuliere markt. Wanneer dat 
het geval is, is er geen indicatie voor de maatwerkvoorziening begeleiding bij het 
huishouden. Indien de inwoner niet in staat is om de schoonmaakhulp zelf te betalen, is het 
mogelijk hiervoor bijzondere bijstand te verstrekken. Het doel van het beleid is de hulp bij het 
huishouden bereikbaar te houden voor de meest kwetsbare doelgroep. Inwoners van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude met een indicatie voor hulp bij het huishouden, kunnen 
deze indicatie blijven behouden op basis van overgangsrecht. Bij een eventuele herindicatie 
in de toekomst wordt rekening gehouden met de reeds ontstane afhankelijkheid van de 
huishoudelijke hulp bij de beoordeling of de inzet van een maatwerkvoorziening nodig is.

Persoonsgebonden budget
De duur van de beschikkingen voor een persoonsgebonden budget (pgb) is nu gesteld op 
maximaal vijfjaar. In de meeste gevallen is echter drie jaar toereikend. Wanneer aansluitend 
een vervolgindicatie nodig is, is het wenselijk om samen met de cliënt de situatie opnieuw te 
beoordelen, wat de afgelopen jaren gebeurd is en welke ondersteuning nu nog nodig is, en 
dit vast te leggen in een nieuw plan van aanpak. Voor situaties waarbij het aannemelijk is dat 
de ondersteuningsbehoefte van een inwoner definitief ongewijzigd blijft is er de mogelijkheid 
om een beschikking langer dan drie jaar af te geven.
In de beleidsregels is in het kader van kwaliteit van zorg opgenomen dat de zorgverlener 
moet voldoen aan de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) of 
International Organization for Standardization (ISO) normering. Er zijn echter meer relevante 
branche specifieke keurmerken of certificeringen. De kwaliteitseisen die zijn opgenomen in 
de beleidsregels worden verruimd.

Jeuqdwet
In de verordening is een overzicht opgenomen van de vrij-toegankelijke en de 
maatwerkvoorzieningen. De voorzieningen op het gebied van de Jeugdwet zijn in 2017 en 
2018 opnieuw ingekocht door Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
gezamenlijk. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen in de indeling die verwerkt worden in 
het overzicht van de voorzieningen in de Verordening.

Financieel besluit sociaal domein
In het Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer zijn alle normen en de 
hoogte van tegemoetkomingen opgenomen. Dit besluit zal eind 2018 worden geactualiseerd 
voor zowel gemeente Haarlemmermeer als Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Bij het 
schrijven van dit raadsvoorstel zijn de hoogte van de normen en tegemoetkomingen nog niet 
bekend. De aanpassing van het financieel besluit betreft een actualisatie van de normen en 
bedragen. Wanneer er sprake is van inhoudelijke wijzigingen zijn deze wijzigingen reeds 
meegenomen in de aanpassing van de Verordening en de beleidsregels en zullen in het 
financieel besluit verwerkt worden.
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Overgangsrecht
Met het vaststellen van de nieuwe verordening sociaal domein gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude 2019 en de hierop gebaseerde beleidsregels per 31 december 2018 
vervallen de bestaande verordeningen en beleidsregels van de gemeenten 
Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Beschikkingen die zijn afgegeven 
aan inwoners onder de oude verordeningen van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude blijven van kracht voor de betrokken inwoners.

IVaf mag het kosten?
Aan de uitvoering van deze nota zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen 
kosten verbonden.

Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De gemeenteraad is verantwoordelijk op grond van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 en de Participatiewet een verordening vast te stellen. Het college is 
verantwoordelijk voor de vaststelling van de beleidsregels op grond van deze wetten.

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
De raad wordt via de voortgangsrapportage sociaal domein geïnformeerd.

Overige informatie 
Participatie en Communicatie
De beleidsregels en het Financieel besluit worden gepubliceerd in het gemeenteblad op 
overheid.nl. Dit voorstel is ter advisering gestuurd aan de Participatieraad. Dit advies hebben 
wij op dit moment nog niet ontvangen. Wij verwachten dit advies te ontvangen voor 
behandeling van dit raadvoorstel in de raad. De inwoners zullen de komende periode op 
verschillende momenten geïnformeerd worden over de consequenties van de 
samenvoeging. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld.

4. Ondertekening

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwpude,

de burgemeester,

Pieter Heiliegers

Bijlage(n):
• Verordening sociaal domein Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 (bijlage 1);
• Beleidsregels re-integratie gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 

(bijlage 2);
• Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 

(bijlage 3);
• Beleidsregels inkomstenvrijlating Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 (bijlage 4);
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• Beleidsregels bestuurlijke boete gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 
(bijlage 5);

• Beleidsregels terugvordering en invordering gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 2019 (bijlage 6);

• Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming kinderopvang gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude 2019 (bijlage 7);

• Beleidsregels verhaal gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 (bijlage 8);
• Beleidsregels Wet taaleis gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 

(bijlage 9);
• Beleidsregels toegangsproces en maatwerkvoorzieningen Wmo gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 (bijlage 10);
• Beleidsregels persoonsgebonden budget gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

2019 (bijlage 11).
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Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
2019 
 
De Raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;  
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2018 
 
Gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid van de Jeugdwet;  
 
Gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 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;  
 
Gelet op de artikelen 8, 8a, eerste lid, sub a, b, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde lid, van de 
Participatiewet;  
 

besluit 
 
 
vast te stellen de Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019  
 
 
HOOFDSTUK 1 GEZAMENLIJKE BEPALINGEN VOOR JEUGDWET, WET MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING 2015 EN PARTICIPATIEWET  
 
Artikel 1. Begripsbepalingen  
 
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:  
 

a. aanvraag:  
- een verzoek om toekenning van een individuele voorziening in het kader van de 

Jeugdwet;  
- een aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015; 
- een aanvraag als bedoeld in artikel 41 van de Participatiewet.  
b. cliënt:  
- een jeugdige of zijn ouders of pleegouders als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, voor 

zover de jeugdige (conform de Jeugdwet) woonplaats heeft in de gemeente Haarlemmermeer;  
- een persoon als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015; 
- een persoon als bedoeld in artikel 7 van de Participatiewet.  
c. cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015.  
d. individuele voorziening: een op de cliënt toegesneden voorziening waarvoor een 

verleningsbeschikking van het college nodig is: 
- een voorziening als bedoeld in artikel 2.3 van de Jeugdwet;  
- een voorziening als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; 
- ondersteuning bij arbeidsinschakeling en het verlenen van bijstand als bedoeld in artikel 7 van 

de Participatiewet.  
e. mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt 

geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij 
zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van 
huisgenoten voor elkaar overstijgt.  
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f. melding:  
- een verzoek van een cliënt om hulp of toekenning van een individuele voorziening in het 

kader van de Jeugdwet;  
- een melding als bedoeld in artikel 2.3.2 lid 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; 
- een melding als bedoeld in artikel 44 van de Participatiewet.  
g. onderzoek:  
- een onderzoek naar aanleiding van een melding in het kader van de Jeugdwet;  
- een onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015; 
- een onderzoek als bedoeld in artikel 53a van de Participatiewet.  
h. pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de Jeugdwet en artikel 1.1.1 

van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.  
i. vrij-toegankelijke voorziening: een voorziening waarvoor geen verleningsbeschikking van het 

college nodig is.  
 

Artikel 2. Beschikbare voorzieningen  
1. De volgende vrij-toegankelijke voorzieningen zijn in ieder geval beschikbaar:  

- schooljeugdhulp: individuele ambulante hulp inclusief schoolmaatschappelijk werk  
- ondersteuning aan leidsters in de kinderopvang   
- lichte ambulante opvoedhulp  
- informatie, advies en (inloop-)spreekuren  
- voorlichting, cursussen en (groeps-)trainingen  
- mantelzorgondersteuning  
- hygiënisch woningtoezicht  
- cliëntondersteuning  
- algemene dagbesteding/daginloop  
- specialistische dyslexiezorg  
- preventief echtscheidingsaanbod 

2. De volgende individuele voorzieningen zijn beschikbaar:  
- jeugd en opvoedhulp ambulant 
- jeugd en opvoedhulp residentieel  
- jeugd GGZ ambulant 
- jeugd GGZ residentieel 
- jeugdreclassering 
- drang (preventieve jeugdbescherming) 
- dwang (jeugdbescherming) 
- specialistisch echtscheidingsaanbod 
- ondersteuning thuis volwassenen 
- hulpmiddelen  
- vervoer  
- woningaanpassingen 
- beschermd wonen  
- maatschappelijke opvang  
- kortdurend verblijf, respijtzorg  
- re-integratie naar werk 
- inkomensvoorzieningen 
- schuldhulpverlening  
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Artikel 3. Mandaat toekennen voorzieningen  
1. De daartoe gemandateerde professionals nemen namens het college besluiten met betrekking 

tot individuele voorzieningen.  
2. De centrumgemeente (gemeente Haarlem) is verantwoordelijk voor de uitvoering van 

Beschermd wonen en Opvang in de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer 
en is door het college daartoe gemandateerd. 

3. De criteria om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor Beschermd Wonen of Opvang 
en de hoogte van de eigen bijdrage zijn opgenomen in de vigerende Verordening en 
Uitvoeringsbesluit van de centrumgemeente. 

4. In afwijking van het gesteld in lid 3 gelden de criteria en voorwaarden uit deze verordening 
wanneer de cliënt niet tot de doelgroep van opvang behoort zoals is opgenomen in de 
vigerende Verordening van de centrumgemeente, maar wel tot de doelgroep behoort voor 
Opvang zoals is opgenomen in artikel 2.3.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
2015. 

 
Artikel 4. Toegang  
1. Cliënten kunnen zich rechtstreeks wenden tot een vrij-toegankelijke voorziening. Ook de huisarts, 

medisch specialist, jeugdarts en andere betrokken professionals kunnen hen rechtstreeks 
toeleiden naar een vrij-toegankelijke voorziening.  

2. De aanbieder van een vrij-toegankelijke voorziening toetst of de cliënt tot de doelgroep behoort 
(lichte toegangsbeoordeling).  

 
Artikel 5. Proces  
1. Een melding als bedoeld in artikel 1 onder f van deze verordening kan schriftelijk, mondeling, 

telefonisch of digitaal bij het college worden ingediend.  
2. De melding wordt in samenspraak met cliënt onderzocht, eventueel met diens 

vertegenwoordiger en/of diens mantelzorger.  
3. Het college informeert de cliënt en/of diens vertegenwoordiger en/of diens mantelzorger 

voorafgaand aan het onderzoek over de mogelijkheid gebruik te maken van gratis 
cliëntondersteuning.  

4. Het college bevestigt de ontvangst van de melding schriftelijk of per e-mail.  
 
Artikel 6. Brede intake en onderzoek  
1. Het onderzoek als bedoeld in artikel 1 onder g van deze verordening start met het voeren van een 

gesprek met cliënt (brede intake).  
2. Indien van toepassing brengt het college de cliënt op de hoogte van de mogelijkheid om binnen 

een redelijke termijn een familiegroepsplan als bedoeld in artikel 1.1 Jeugdwet op te stellen. Als 
de cliënt daarom verzoekt, draagt het college zorg voor ondersteuning bij het opstellen van een 
familiegroepsplan.  

3. Indien van toepassing brengt het college de cliënt op de hoogte van de mogelijkheid om een 
persoonlijk plan als bedoeld in artikel 2.3.2, tweede lid van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 op te stellen en stelt hem gedurende zeven dagen na de melding in de 
gelegenheid het plan te overhandigen. Als de cliënt daarom verzoekt, draagt het college zorg voor 
ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan.  

4. Het college onderzoekt voor zover nodig:  
a. de behoeften, persoonskenmerken, voorkeuren, veiligheid, ontwikkeling, 

gezinssituatie en mogelijkheden van de cliënt;  
b. het gewenste resultaat van het verzoek om ondersteuning;  
c. de mogelijkheden om op eigen kracht en/of met behulp van anderen in eigen oplossingen 

te voorzien;  
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d. de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger van de cliënt;  
e. de mogelijkheden om door middel van vrij-toegankelijke voorzieningen het gewenste 

resultaat te bereiken;  
f. de mogelijkheden om door middel van voorliggende voorzieningen of door middel van 

samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de 
Zorgverzekeringswet en andere partijen op het gebied van publieke gezondheid, jeugdhulp, 
onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, te voorzien in de behoefte aan ondersteuning;  

g. de mogelijkheid om een voorziening te verstrekken;  
h. welke bijdragen in de kosten de cliënt met toepassing van het bepaalde bij of krachtens 

artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verschuldigd zal zijn;  
i. de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een pgb, waarbij de cliënt in 

begrijpelijke bewoordingen wordt ingelicht over de gevolgen van die keuze, en  
j. indien aan het college overhandigd: het persoonlijk plan als bedoeld in artikel 2.3.2 van 

de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.  
5. Als de cliënt een familiegroepsplan als bedoeld in artikel 1.1 Jeugdwet heeft opgesteld, betrekt het 

college dat als eerste bij het onderzoek, bedoeld in het derde lid.  
6. Het college informeert de cliënt over de gang van zaken bij het gesprek, diens rechten en 

plichten en de vervolgprocedure en vraagt toestemming om persoonsgegevens te verwerken.  
7. Dit artikel is niet van toepassing op verwijzingen van de huisarts en de medisch specialist zoals 

bedoeld in artikel 2.6 onder g van de Jeugdwet, voor zover het gaat om verwijzingen naar jeugd-
GGZ.  

 
Artikel 7. Verslag  
1. Het college zorgt voor schriftelijke verslaglegging van het onderzoek en verstrekt de cliënt een 

verslag van de uitkomsten van het onderzoek.  
2. Opmerkingen of latere aanvullingen van de cliënt worden aan het verslag toegevoegd.  
 
Artikel 8. Aanvraag  
1. Cliënten kunnen een aanvraag als bedoeld in artikel 1 onder a schriftelijk indienen bij het 

college. Een aanspraak op grond van de Participatiewet kan ambtshalve (zonder aanvraag) 
worden vastgesteld.  

2. Het college kan een ondertekend verslag van het gesprek aanmerken als aanvraag, als de 
cliënt dat op het verslag heeft aangegeven.  

3. Het college beoordeelt de aanvraag op basis van het in artikel 6 omschreven onderzoek.  
 
Artikel 9. Inhoud beschikking  
1. In de beschikking tot verstrekking van een voorziening wordt in ieder geval aangegeven of de 

voorziening in natura of als pgb wordt verstrekt.  
2. Bij het verstrekken van een voorziening in natura wordt in de beschikking in ieder geval 

vastgelegd:  
a. welke de te verstrekken voorziening is en wat het beoogde resultaat daarvan is;  
b. wat de ingangsdatum en duur van de verstrekking is;  
c. hoe de voorziening wordt verstrekt, en indien van toepassing, en  
d. welke andere voorzieningen relevant kunnen zijn.  

3. Bij het verstrekken van een voorziening in de vorm van een pgb wordt in de beschikking in ieder 
geval vastgelegd:  
a. voor welk resultaat het pgb kan worden aangewend;  
b. welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het pgb;  
c. wat de hoogte van het pgb is en de berekening van de hoogte van het pgb;  
d. wat de duur is van de verstrekking waarvoor het pgb is bedoeld, en  
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e. de wijze waarop de cliënt verantwoording over de besteding van het pgb aflegt.  
4. Indien aan de orde, wordt de cliënt in de beschikking geïnformeerd over een te betalen 

bijdrage.  
 

Artikel 10. Voorkoming en bestrijding ten onrechte ontvangen maatwerkvoorzieningen en 
pgb’s en misbruik of oneigenlijk gebruik van de Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet  
1. Het college informeert cliënten of hun vertegenwoordiger in begrijpelijke bewoordingen over 

rechten en plichten die aan het ontvangen van een individuele voorziening of pgb zijn verbonden 
en over de mogelijke gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. 

2. Onverminderd artikel 8.1.2 van de Jeugdwet, artikel 2.3.8 van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 en artikel 17 van de Participatiewet doet cliënt of diens vertegenwoordiger 
onverwijld uit eigen beweging aan het college mededeling van alle feiten en omstandigheden 
waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van 
een beslissing aangaande een individuele voorziening.  

3. Onverminderd artikel 8.1.4 van de Jeugdwet, artikel 2.3.10 van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 en artikel 54 lid 3 van de Participatiewet kan het college een beslissing 
aangaande een voorziening geheel of gedeeltelijke herzien dan wel intrekken als het college 
vaststelt dat:  
a. de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of 

volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;  
b. de cliënt naar het oordeel van het college niet langer op de voorziening of op het pgb is 

aangewezen;  
c. de voorziening of het pgb niet meer toereikend is te achten;  
d. de cliënt niet voldoet aan de voorwaarden van de individuele voorziening of het pgb, of  
e. de cliënt de voorziening of het pgb niet of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor 

het is bestemd; 
f. het beleid omtrent het verstrekken van individuele voorzieningen wordt gewijzigd.  

4. Onverminderd artikel 2.4.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 58 van 
de Participatiewet, kan, indien een beslissing aangaande een voorziening is ingetrokken, het 
college van degene die opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens heeft verschaft geheel of 
gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten voorziening of het ten 
onrechte genoten pgb.  

5. Een beslissing tot verlening van een pgb kan worden ingetrokken als blijkt dat het pgb binnen 
drie maanden na toekenning niet is aangewend voor de bekostiging van de voorziening 
waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.  

6. Als het recht op een in eigendom of in bruikleen verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze 
voorziening worden teruggevorderd.  

7. Het college onderzoekt, al dan niet steekproefsgewijs, het gebruik van individuele 
voorzieningen en pgb’s met het oog op de beoordeling van de kwaliteit en recht- en 
doelmatigheid daarvan. 

 
Artikel 11. Klachtenregeling  
1. Het college behandelt klachten van cliënten die betrekking hebben op gedragingen van het 

college of de voor haar werkzame personen jegens cliënt bij de afhandeling van meldingen en 
aanvragen als bedoeld in artikel 1 van deze verordening, overeenkomstig hoofdstuk 9 van de 
Algemene wet bestuursrecht.  

2. Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning stellen een regeling vast voor de afhandeling van 
klachten van cliënten ten aanzien van alle voorzieningen.  
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3. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van de 
klachtenregelingen van aanbieders door periodieke overleggen met de aanbieders, en een 
jaarlijks cliëntervaringsonderzoek.  

 
HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE BEPALINGEN JEUGDWET  
 
Artikel 12. Begripsbepalingen  
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:  

a. overige voorzieningen: de overige voorzieningen als bedoeld in artikel 2.9, onder a, van de 
wet, waarvoor geen verleningsbeschikking van het college vereist is;  

b. wet: Jeugdwet.  
 
Artikel 13. Doelgroep  
De overige voorzieningen die op grond van de Jeugdwet op en rond de school beschikbaar zijn, zijn 
mede toegankelijk voor jeugdigen die niet woonachtig zijn in Haarlemmermeer maar staan 
ingeschreven bij een onderwijsinstelling in Haarlemmermeer, en hun ouders.  
 
Artikel 14. Toegang  
In spoedeisende gevallen treft het college zo spoedig mogelijk een passende tijdelijke maatregel of 
vraagt het college een machtiging gesloten jeugdhulp als bedoeld in hoofdstuk 6 van de wet.  
 
Artikel 15. Toegang jeugdhulp via de huisarts of medisch specialist  
1. Het college draagt zorg voor de inzet van jeugdhulp na een verwijzing door de huisarts of medisch 

specialist naar een jeugdhulpaanbieder, als en voor zover genoemde jeugdhulpaanbieder van 
oordeel is dat inzet van jeugdhulp nodig is.  

2. Als de jeugdige of zijn ouders hierom verzoeken, legt het college de te verlenen 
individuele voorziening, dan wel het afwijzen daarvan, vast in een beschikking als 
bedoeld in artikel 9.  

 
Artikel 16. Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering  
Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de vaststelling van de 
tarieven die het hanteert voor door derden te leveren jeugdhulp of uit te voeren 
kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering, rekening met:  

a. de aard en omvang van de te verrichten taken;  
b. de voor de sector toepasselijke CAO-schalen in relatie tot de zwaarte van de functie;  
c. een redelijke toeslag voor overheadkosten;  
d. een voor de sector reële mate van non-productiviteit van het personeel als gevolg van verlof, 

ziekte, scholing en werkoverleg, en  
e. kosten voor bijscholing van het personeel.  

 
Artikel 17. 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 wordt vastgesteld voor: 

a. een zaak: op basis van de kostprijs van de zaak die de 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. een dienst: op basis van 80% de gemiddelde kostprijs waarvoor het college de dienst in 
natura heeft ingekocht bij meerdere zorgaanbieders 
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c. in uitzondering op lid b kan de hoogte van een pgb worden vastgesteld op basis van de 
kostprijs van de zorgaanbieder wanneer de betreffende zorg niet is ingekocht door het 
college. 

3. De hoogte van een pgb: 
a. wordt vastgesteld aan de hand van een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij het pgb 

gaat besteden; 
b. wordt berekend op basis van een prijs of tarief waarmee redelijkerwijs is verzekerd dat het 

pgb toereikend is om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, 
van derden te betrekken, en wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor 
onderhoud en verzekering; en 

c. bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst 
adequate in de gemeente beschikbare maatwerkvoorziening in natura. 

4. Tussenpersonen of belangenbehartigers mogen niet uit het pgb worden betaald.  
5. De persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, kan de jeugdhulp onder de volgende 

voorwaarden betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk als deze persoon 
hiervoor een tarief hanteert dat niet hoger is dan het bij de uitvoering van de Wet langdurige 
zorg gangbare tarief voor informele hulpverleners.  
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HOOFDSTUK 3 BIJZONDERE BEPALINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 
 
Artikel 18. Begripsbepaling  
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:  

a. algemeen gebruikelijke voorziening: voorziening die niet speciaal is bedoeld voor mensen met 
een beperking en die algemeen verkrijgbaar is en niet of niet veel duurder is dan vergelijkbare 
producten;  

b. algemene voorziening: voorziening als bedoeld in artikel 1.1.1  van de wet;  
c. maatwerkvoorziening: voorziening als bedoeld in artikel 1.1.1 van de wet;  
d. wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.  
 

Artikel 19. Criteria voor een maatwerkvoorziening  
1. Een maatwerkvoorziening draagt bij aan het bereiken van de volgende resultaten:  

a. het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen, en/of  
b. het voeren van een gestructureerd huishouden, en/of  
c. het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, en/of  
d. beschermd wonen, en/of  
e. opvang.  

2. Voor het maken van een afweging of een maatwerkvoorziening nodig is, wordt nagegaan of 
cliënt, naar het oordeel van het college, in staat is tot zelfredzaamheid en participatie door 
gebruik te maken van:  
a. eigen kracht en/of  
b. met gebruikelijke hulp en/of  
c. met mantelzorg en/of  
d. met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk  
dan wel met gebruikmaking van:  
e. algemeen gebruikelijke voorzieningen, en/of  
f. algemene voorzieningen.  

3. Het resultaat van de afweging kan bestaan uit een arrangement: een maatwerkvoorziening al of 
niet in combinatie met de mogelijkheden als bedoeld in lid 2 a tot en met g.  

4. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is ter vervanging van een eerder door het college 
verstrekte voorziening, wordt deze slechts verstrekt als de eerder verstrekte voorziening 
technisch is afgeschreven,  
a. tenzij de eerder verstrekte voorziening verloren is gegaan als gevolg van 

omstandigheden die niet aan de cliënt zijn toe te rekenen;  
b. tenzij de cliënt geheel of gedeeltelijk tegemoet komt in de veroorzaakte kosten, of  
c. als de eerder verstrekte voorziening niet langer een oplossing biedt voor de behoefte van de 

cliënt aan maatschappelijke ondersteuning.  
5. Indien meerdere voorzieningen als passend aan te merken zijn, kent het college de 

goedkoopst compenserende voorziening toe.  
6. Een maatwerkvoorziening wordt afgewezen indien de voorziening reeds is ingezet of 

aangeschaft voor een melding bij het college is gedaan, tenzij: 
a. alsnog is na te gaan dat de voorziening noodzakelijk is; en 
b. de voorziening daadwerkelijk is ingezet; en 
c. het niet verwijtbaar is aan de inwoner dat niet eerder de melding is gedaan. 

 
Artikel 20. Regels voor pgb  
1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 2.3.6 van de wet.  
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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. Voor collectieve vervoersvoorzieningen en maatschappelijke opvang wordt geen pgb 
verstrekt.  

4. De hoogte van een pgb: 
a. wordt vastgesteld aan de hand van een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij 

het pgb gaat besteden; 
b. wordt berekend op basis van een prijs of tarief waarmee redelijkerwijs is verzekerd 

dat het pgb toereikend is om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten, 
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de 
maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken, en wordt indien nodig 
aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en verzekering, en 

c. bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst 
adequate in de gemeente beschikbare maatwerkvoorziening in natura. 

5. Tussenpersonen of belangenbehartigers mogen niet uit het pgb worden betaald.  
6. De hoogte van een pgb wordt vastgesteld voor: 

a. een zaak: op basis van de kostprijs van de zaak die de 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. een dienst: op basis van 80% de gemiddelde kostprijs waarvoor het college de dienst in 
natura heeft ingekocht bij meerdere zorgaanbieders 

c. in uitzondering op lid b kan de hoogte van een pgb worden vastgesteld op basis van de 
kostprijs van de zorgaanbieder wanneer de betreffende zorg niet is ingekocht door het 
college. 

7. Een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt, kan diensten betrekken van een persoon die 
behoort tot het sociale netwerk of een andere informele zorgverlener, als deze persoon 
hiervoor een tarief hanteert dat niet hoger is dan het bij de uitvoering van de Wet langdurige 
zorg gangbare tarief voor informele hulpverleners.  

 
Artikel 21. Bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen en pgb’s 
1. Voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een dienst is de cliënt een bijdrage in de kosten 

verschuldigd zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening gebruik maakt en voor een pgb is een 
bijdrage in de kosten verschuldigd gedurende de periode waarvoor het pgb wordt verstrekt.  

2. Voor een maatwerkvoorziening of een pgb in de vorm van een product is de cliënt een bijdrage in 
de kosten verschuldigd zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening of het pgb gebruik maakt, 
maar niet langer dan 39 perioden van vier weken. 

3. De bedragen per 4 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.  

4. Voor een cliënt die verblijft in een instelling voor beschermd wonen wordt de verschuldigde eigen 
bijdrage berekend op grond van het bepaalde in paragraaf 3 (Beschermd wonen) van het landelijk 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. 

5. De bijdrage, dan wel het totaal van de bijdragen, is nooit hoger dan de kostprijs van de 
voorziening. 

6. De kostprijs van:  
a. een maatwerkvoorziening wordt bepaald door een aanbesteding, na consultatie van de markt 

of na overleg met de aanbieder; 
b. een pgb is gelijk aan de hoogte van het Pgb; 



10 
 

7. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, zesde lid, van de wet, worden de bijdragen voor een 
maatwerkvoorziening vastgesteld en geïnd: 
a. volgens de vigerende Verordening en uitvoeringsbesluit van de centrumgemeente; 
b. door het college bij opvang op basis van artikel 3, lid 4 van deze verordening.  

8. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van een woningaanpassing voor 
een minderjarige 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.  

9. Er is geen eigen bijdrage verschuldigd voor: 
a. rolstoelen; 
b. voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar, m.u.v. woningaanpassingen; 
c. voorzieningen in algemene ruimten; 
d. collectief vraagafhankelijk vervoer (cliënt betaalt wel een ritbijdrage die gelijk is aan het tarief 

dat in het openbaar busvervoer verschuldigd is, omgerekend naar het aantal kilometers); 
e. voorzieningen voor het bezoekbaar maken van een woning; 
f. tegemoetkomingen.  

 
Artikel 22. Jaarlijkse waardering mantelzorgers  
Het college bepaalt bij nadere regeling waaruit de jaarlijkse blijk van waardering voor 
mantelzorgers van cliënten in de gemeente bestaat.  
 
Artikel 23. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning  
1. Aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de 

deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen, door:  
a. het afstemmen van voorzieningen op de persoonlijke situatie van de cliënt;  
b. het afstemmen van voorzieningen op andere vormen van zorg, waaronder informele zorg;  
c. erop toe te zien dat beroepskrachten tijdens hun werkzaamheden in het kader van het leveren 

van voorzieningen handelen in overeenstemming met de professionele standaard.  
2. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van deze 

eisen door periodieke overleggen met de aanbieders, een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek en 
het zo nodig in overleg met de cliënt ter plaatse controleren van de geleverde voorzieningen.  

 
Artikel 24. Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door derden  
1. Ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een dienst door 

een derde als bedoeld in artikel 2.6.4 van de wet en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit 
van de dienst stelt het college vast: 
a. een vaste prijs, die geldt voor een inschrijving als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 en 

het aangaan overeenkomst derde; of 
b. een reële prijs die geldt als ondergrens voor: 

i. een inschrijving en het aangaan overeenkomst met de derde, en 
ii. de vaste prijs, bedoeld in onderdeel a.  

2. Het college stelt de prijzen, bedoeld in het eerste lid, vast: 
a. overeenkomstig de eisen aan de kwaliteit van die dienst, waaronder de eisen aan de 

deskundigheid van de beroepskracht, bedoeld in artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, van de 
wet, en 

b. rekening houdend met de continuïteit in de hulpverlening, bedoeld in artikel 2.6.5, tweede lid, 
van de wet, tussen degenen aan wie de dienst wordt verstrekt en de betrokken hulpverleners. 

3. Het college baseert de vaste prijs of de reële prijs  op de volgende kostprijselementen: 
a. de kosten van de beroepskracht; 
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b. redelijke overheadkosten; 
c. kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof, ziekte, 

scholing, werkoverleg; 
d. reis en opleidingskosten; 
e. indexatie van de reële prijs voor het leveren van een dienst; 
f. overige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde verplichtingen voor aanbieders 

waaronder rapportageverplichtingen en administratieve verplichtingen. 
4. Het college kan het eerste lid, onderdeel b, buiten beschouwing laten indien bij de inschrijving aan 

de derde de eis wordt gesteld een prijs voor de dienst te hanteren die gebaseerd is op hetgeen 
gesteld is in het tweede en derde lid. Daarover legt het college verantwoording af aan de 
gemeenteraad. 

5. Het college bepaalt met welke derde als bedoeld in het eerste lid hij een overeenkomst aangaat. 
 

Artikel 25. Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke ondersteuning  
1. Aanbieders met wie de gemeente een contract heeft gesloten of aan wie subsidie is verleend, 

stellen een regeling vast voor de medezeggenschap van cliënten over voorgenomen besluiten 
van de aanbieder welke voor de gebruikers van belang zijn voor zover het diensten in het kader 
van voorzieningen betreft, niet zijnde hulpmiddelen of (woning)aanpassingen.  

2. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van de 
medezeggenschapsregelingen van aanbieders door periodieke overleggen met de aanbieders en 
een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek.  
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HOOFDSTUK 4 BIJZONDERE BEPALINGEN PARTICIPATIEWET  
 
Artikel 26. Begripsbepalingen  
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:  

a. wet: de Participatiewet;  
b. grote afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs niet mogelijk 

binnen één jaar;  
c. korte afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs mogelijk 

binnen één jaar;  
d. beslagvrije voet: beslagvrije voet als bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;  
e. recidiveboete: bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a, vijfde lid van de 

Participatiewet;  
f. bezit: waarde van de bezittingen waarover belanghebbende of diens gezin beschikt of 

redelijkerwijs kan beschikken, met uitzondering van het in de woning met bijbehorend erf 
gebonden vermogen, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Participatiewet;  

g. verrekenen: verrekening als bedoeld in artikel 60, vierde lid, van de Participatiewet;  
h. benadelingsbedrag: netto-uitkering waarop eerder, langer of tot een hoger bedrag een beroep 

wordt of is gedaan ten gevolge van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de 
voorziening in het bestaan;  

i. peildatum: datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;  
j. referteperiode: periode van drie jaar voorafgaand aan de peildatum;  
k. bijstandsnorm:  

1° toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de 
Participatiewet, of  

2° grondslag van de uitkering als bedoeld in artikel 5 van de Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 5 van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
voor zover sprake is van een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;  

I. uitkering: algemene bijstand op grond van de Participatiewet of een uitkering op grond van de 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of 
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen.  

m. Participatieraad: de Participatieraad als bedoeld in de Verordening Participatieraad 
gemeente Haarlemmermeer 2015.  

 
Artikel 27. Beleidsregels  
1. Het college stelt ter nadere uitvoering van dit hoofdstuk beleidsregels vast en brengt deze ter 

kennis van de gemeenteraad.  
2. Deze regels omvatten in elk geval:  

a. een omschrijving van het beleid ten aanzien van de verschillende doelgroepen voor re-
integratie en prioritering binnen en tussen die groepen, waarbij een evenwichtige aanpak als 
uitgangspunt wordt genomen;  

b. een omschrijving van de verschillende voorzieningen en beschikbare instrumenten voor re-
integratie.  

3. De beleidsregels als bedoeld in het eerste lid worden voor advies voorgelegd aan de 
Participatieraad.  
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Paragraaf 4.1 Re-integratie  
 
Artikel 28. Aanspraak op ondersteuning  
1. Het college kan een voorziening, bedoeld in artikelen 30, 31, en/of 32 aanbieden aan 

personen die behoren tot de doelgroep met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.  
2. Het college kan een voorziening, bedoeld in artikelen 30, 31, en/of 32 aanbieden aan personen die 

behoren tot de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  
3. Het college houdt bij het aanbieden van de in dit hoofdstuk opgenomen voorzieningen rekening 

met de omstandigheden en functionele beperkingen van een persoon. De omstandigheden 
hebben in ieder geval betrekking op zorgtaken van die persoon en de mogelijkheid dat hij behoort 
tot de doelgroep loonkostensubsidie of gebruik maakt van de voorziening beschut werk.  

4. Onder zorgtaken wordt in ieder geval verstaan:  
a. de opvang van ten laste komende kinderen tot vijf jaar, en  
b. de noodzakelijkheid van het verrichten van mantelzorg.  

 
Artikel 29. Algemene bepalingen over voorzieningen  
1. Het college stelt ter nadere uitvoering van dit hoofdstuk beleidsregels vast waarin wordt 

vastgelegd welke voorzieningen, waaronder ondersteunende voorzieningen, het college in ieder 
geval kan aanbieden en de voorwaarden die daarbij gelden voor zover daarover in dit hoofdstuk 
geen nadere bepalingen zijn opgenomen.  

2. Het college kan een voorziening beëindigen als:  
a. de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de artikelen      

9 en 17 van de wet, de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 13 en 37 van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet 
nakomt;  

b. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep als 
bedoeld in artikel 7 lid 1 van de wet;  

c. de persoon die aan de voorziening deelneemt algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt 
waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een of meer in dit hoofdstuk genoemde 
voorzieningen, tenzij het betreft een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, 
van de wet;  

d. naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle 
arbeidsinschakeling;  

e. de voorziening naar het oordeel van het college niet meer geschikt is voor de persoon die 
gebruik maakt van de voorziening;  

f. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet naar behoren gebruik maakt van de 
aangeboden voorziening;  

g. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de voorwaarden die in 
dit hoofdstuk worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening.  

 
Artikel 30. Scholing  
1. Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep een scholingstraject aanbieden.  
2. Een scholingstraject voldoet in ieder geval aan de volgende eisen:  

a. een scholingstraject moet bijdragen aan een (duaal) re-integratietraject;  
b. de scholing is altijd ter ondersteuning van het traject om de rechthebbende duurzaam te laten 

uitstromen naar werk, bijvoorbeeld door middel van het behalen van een startkwalificatie.  
3. De scholing kan bestaan uit kortlopende opleidingen of trainingen met als doel te kunnen instromen 

in de door rechthebbende beoogde bedrijfssector.  
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Artikel 31. Participatieplaats  
1. Het college kan een persoon van 27 jaar of ouder met recht op algemene bijstand 

overeenkomstig artikel 10a van de wet onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten.  
2. Het college zorgt ervoor dat de te verrichten additionele werkzaamheden worden vastgelegd in 

een schriftelijke overeenkomst die wordt ondertekend door het college, de werkgever en de 
persoon die de additionele werkzaamheden gaat verrichten.  

3. De premie, bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van de wet bedraagt € 150 per zes maanden, mits 
in die zes maanden voldoende is meegewerkt aan het vergroten van de kans op inschakeling in 
het arbeidsproces.  

 
Artikel 32. Persoonlijke ondersteuning  
Aan een persoon die behoort tot de doelgroep kan het college persoonlijke ondersteuning bij het 
verrichten van de aan die persoon opgedragen taken aanbieden in de vorm van (structurele) 
begeleiding als hij zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de aan hem opgedragen taken te 
verrichten.  
 
Paragraaf 4.2 Loonkostensubsidie  
 
Artikel 33. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort  
1. Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.  
2. Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:  

a. een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, 
onderdeel a. van de Participatiewet;  

b. die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en  
c. die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.  

3. Bij de vaststelling van de loonwaarde betrekt het college in elk geval opgaven en inlichtingen 
van de beoogde werknemer en van of namens de werkgever op basis van hun 
praktijkervaringen, bijvoorbeeld tijdens een participatieplaats of proefplaatsing.  

4. Bij de vaststelling neemt het college in aanmerking of sprake is van beperkingen van 
lichamelijke, verstandelijke, psychische of andere aard die naar verwachting leiden tot een 
arbeidsprestatie met een loonwaarde tussen 30% en 80% van het wettelijk minimumloon.  

 
Artikel 34. Vaststelling loonwaarde  
Het college besluit in samenspraak met de colleges van de arbeidsmarktregio en het UWV welke 
methode wordt gehanteerd voor de vaststelling van de loonwaarde en draagt zorg voor de 
bekendmaking van een adequate en actuele beschrijving van deze methode. Het college stelt de raad 
binnen vier weken in kennis van zijn besluit en van de beschrijving van de methode van 
loonwaardebepaling.  
 
Paragraaf 4.3 Tegenprestatie/ Meerprestatie  
 
Artikel 35. Inhoud van de tegenprestatie  
1. Het college kan onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die additioneel van aard zijn, 

inzetten als tegenprestatie voor zover die werkzaamheden:  
a. primair naar zijn aard niet zijn gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt;  
b. niet zijn bedoeld als re-integratie-instrument;  
c. worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid in de organisatie waarin ze 

worden verricht;  
d. niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.  
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2. Het college stelt ter nadere uitvoering van dit hoofdstuk beleidsregels vast waarin wordt 
vastgelegd welke aanvullende werkzaamheden het college in ieder geval kan aanbieden en de 
voorwaarden die daarbij gelden voor zover daarover in dit hoofdstuk geen nadere bepalingen zijn 
opgenomen.  

 
Artikel 36. Het opdragen van een tegenprestatie (Meerprestatie) 
1. Het college kan een belanghebbende als bedoeld in artikel 9 eerste lid onder c van de wet 

een tegenprestatie opdragen.  
2. Bij het opdragen van een tegenprestatie houdt het college rekening met de volgende factoren:  

a. de tegenprestatie moet naar vermogen kunnen worden verricht door een belanghebbende;  
b. de persoonlijke situatie en individuele omstandigheden van een belanghebbende moeten in 

aanmerking worden genomen;  
c. de persoonlijke motivatie, talenten en kwaliteiten van een belanghebbende moeten in 

overweging worden genomen;  
d. als een belanghebbende al maatschappelijke activiteiten of vrijwilligerswerk verricht, moet 

daarmee rekening worden gehouden.  
 
Artikel 37. Duur en omvang van een tegenprestatie 
1. De tegenprestatie wordt opgedragen voor minimaal vijf uur per week en maximaal zestien uur per 

week.  
2. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in lid 1, als toepassing ervan tot 

onbillijkheden van overwegende aard leidt.  
3. De tegenprestatie mag een maximale duur hebben van zes maanden per kalenderjaar.  
4. Het college kan jaarlijks meerdere keren de tegenprestatie opdragen met inachtneming van 

de kaders gesteld in lid 1 t/m 3 van dit artikel.  
 
Artikel 38. Geen tegenprestatie 
1. Het college draagt geen tegenprestatie op aan:  

a. een persoon die voor ten minste vijf uur per week vrijwilligerswerk verricht;  
b. een persoon die deelneemt aan activiteiten in het kader van een re- integratietraject, een 

participatietraject, of een baan heeft voor ten minste vijf uur per week;  
c. een persoon die zorgtaken verricht, bijvoorbeeld als mantelzorger, voor ten minste vijf uur per 

week.  
2. Het college kan afwijken van de minimale uren gesteld in lid 1 onder a, b, en c als toepassing ervan 

tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.  
3. Het college bepaalt op welke wijze dient te worden aangetoond dat sprake kan zijn van 

een ontheffing van de tegenprestatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel.  
 
Paragraaf 4.4 Individuele inkomenstoeslag  
 
Artikel 39. Langdurig laag inkomen  
1. Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de 

Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet 
hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.  

2. Geen recht op de individuele inkomenstoeslag hebben personen die:  
a. op de peildatum of in de referteperiode een uitkering op grond van de Wet op de 

Studiefinanciering 2000 of de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten 
hebben genoten;  

b. op de peildatum of in de 12 maanden daaraan voorafgaand in een WLZ of RIBW 
inrichting verbleven.  
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Artikel 40. Hoogte individuele inkomenstoeslag  
1. De hoogte van de individuele inkomenstoeslag voor een alleenstaande en gehuwden is gelijk 

aan 40% van de van toepassing zijnde netto bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag, naar 
boven afgerond op hele tientallen. De hoogte van de individuele inkomenstoeslag voor een 
alleenstaande ouder is gelijk aan 90% van de van toepassing zijnde netto bijstandsnorm 
exclusief vakantietoeslag voor gehuwden. De hoogte van de individuele inkomenstoeslag 
wordt jaarlijks in januari bekend gemaakt en geldt voor het gehele kalenderjaar. 

2. Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge 
de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in 
aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande 
of alleenstaande ouder zou gelden.  

3. Voor toepassing van het tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.  
 
Paragraaf 4.5 Individuele studietoeslag  
 
Artikel 41. Advies over oordeel verdienen wettelijk minimumloon  
Het UWV adviseert het college met betrekking tot het oordeel of een persoon met voltijdse arbeid niet 
in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot 
arbeidsparticipatie.  
 
Artikel 42. Eenmaal per periode individuele studietoeslag verlenen  
Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van 6 maanden in aanmerking komen voor een 
individuele studietoeslag.  
 
Artikel 43. Hoogte individuele studietoeslag  
Een individuele studietoeslag als bedoeld in artikel 45 van de Participatiewet bedraagt 25% 
van het van toepassing zijnde normbedrag voor gehuwden exclusief vakantietoeslag per 
maand. De hoogte van de individuele studietoeslag wordt jaarlijks in januari bekend gemaakt 
en geldt voor het gehele kalenderjaar. 
 
Artikel 44. Betaling individuele studietoeslag  
Een individuele studietoeslag wordt één keer per 6 maanden als één bedrag uitbetaald.  
 
Paragraaf 4.6 Afstemming Algemene bepalingen  
 
Artikel 45. Het besluit tot opleggen van een verlaging  
1. In het besluit tot het opleggen van een verlaging van de uitkering als bedoeld in artikel 18, tweede, 

vijfde en zesde lid, van de Participatiewet, de artikelen 20 en 38, twaalfde lid, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de 
artikelen 20 en 38, twaalfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen worden in ieder geval vermeld:  
a. de reden van de verlaging;  
b. de duur van de verlaging;  
c. het bedrag of percentage waarmee de uitkering wordt verlaagd, en  
d. indien van toepassing, de reden om af te wijken van de standaardverlaging.  

 
Artikel 46. Horen van belanghebbende  
1. Voordat een verlaging wordt opgelegd wordt een belanghebbende in de gelegenheid gesteld 

zijn zienswijze naar voren te brengen.  
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2. Het horen van een belanghebbende kan achterwege blijven als:  
a. de vereiste spoed zich daartegen verzet;  
b. belanghebbende al eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te 

brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan;  
c. het college het horen niet nodig acht voor het vaststellen van de ernst van de gedraging of de 

mate van verwijtbaarheid, of  
d. belanghebbende aangeeft hiervan geen gebruik te willen maken.  

 
Artikel 47. Afzien van verlaging  
1. Het college ziet af van een verlaging als:  

a. elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, of  
b. de gedraging meer dan 1 jaar voor constatering daarvan door het college heeft 

plaatsgevonden.  
2. Het college kan afzien van een verlaging als het daarvoor dringende redenen aanwezig acht.  
3. Als het college afziet van een verlaging op grond van dringende redenen, wordt 

een belanghebbende hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.  
 
Artikel 48. Ingangsdatum en tijdvak van een verlaging  
1. De verlaging wordt opgelegd met ingang van de eerstvolgende kalendermaand volgend op 

de datum waarop het besluit tot het opleggen van de verlaging is bekendgemaakt. Daarbij 
wordt uitgegaan van de voor die maand geldende bijstandsnorm.  

2. In afwijking van het eerste lid kan de verlaging met terugwerkende kracht worden opgelegd, 
voor zover de bijstand nog niet is uitbetaald.  

3. Indien de opgelegde verlaging niet of niet geheel kan worden uitgevoerd omdat de bijstand 
wordt beëindigd, kan het nog niet uitgevoerde deel van de verlaging alsnog ten uitvoer worden 
gebracht indien de belanghebbende binnen een termijn van drie maanden opnieuw bijstand 
ontvangt.  

4. Een verlaging wordt voor bepaalde tijd opgelegd. Een verlaging die voor een periode van 
drie maanden of meer wordt opgelegd, wordt binnen drie maanden nadat deze ten uitvoer 
is gelegd heroverwogen.  

 
Artikel 49. Berekeningsgrondslag  
1. Een verlaging wordt berekend over de bijstandsnorm of, indien van toepassing, 

de kostendelersnorm.  
2. In afwijking van het eerste lid kan een verlaging worden toegepast op de bijzondere bijstand als:  

a. aan belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van artikel 12 van 
de wet, of  

b. de verwijtbare gedraging daartoe aanleiding geeft, of 
c. belanghebbende in relatie tot het recht op bijzondere bijstand daartoe aanleiding geeft.  

4. Bij toepassing van het tweede lid, onderdeel a, moet in de artikelen 45 t/m 57 
'bijstandsnorm' worden gelezen als 'bijstandsnorm inclusief de op grond van artikel 12 van 
de Participatiewet verleende bijzondere bijstand'.  

5. Bij toepassing van het tweede lid, onderdeel b en c, moet in de artikelen 45 t/m 57 van de 
wet 'bijstandsnorm' worden gelezen als 'de verleende bijzondere bijstand'.  
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Niet nakomen van de niet geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de arbeidsinschakeling  
 
Artikel 50. Gedragingen Participatiewet  
Gedragingen van een belanghebbende waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt 
verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 9, 9a en 55 van de wet niet of 
onvoldoende wordt nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën:  

a. eerste categorie:  
1° het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen of het niet tijdig laten verlengen van de registratie;  
2° het niet of onvoldoende verrichten van een door het college opgedragen 
tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de 
wet;  

b. tweede categorie:  
1° het niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een 
plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de wet;  
2° het onvoldoende nakomen van verplichtingen als bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, of 55 
van de wet, voor zover het gaat om een belanghebbende jonger dan 27 jaar, gedurende vier 
weken na een melding als bedoeld in artikel 43, vierde en vijfde lid, van de wet, voor zover 
deze verplichtingen niet worden genoemd in artikel 18, vierde lid, van de wet;  
3° het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken verplichtingen als bedoeld in artikel 
9, eerste lid, onderdeel b, van de wet niet te willen nakomen, wat heeft geleid tot het 
intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder, bedoeld in 
artikel 9a, eerste lid, van de wet;  

c. derde categorie:  
1° het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen in de 
gemeente van inwoning voor zover dit niet voortvloeit uit een gedraging als bedoeld in 
artikel 18, vierde lid, van de wet.  

 
Artikel 51. Gedragingen IOAW en IOAZ  
Gedragingen van een belanghebbende waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt 
verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 37 en 38 van de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 37 en 38 van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet of 
onvoldoende wordt nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën:  

a. eerste categorie:  
1° het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen of het niet tijdig laten verlengen van de registratie;  
2° het niet of onvoldoende verrichten van een door het college opgedragen tegenprestatie 
naar vermogen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of 
artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;  

b. tweede categorie:  
1° het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de 
mogelijkheden tot arbeidsinschakeling;  
2° het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening 
als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de 
artikelen 36, eerste lid, en artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, voor 
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zover dit niet heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die 
voorziening;  
3° het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken de verplichtingen als bedoeld in 
artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet 
te willen nakomen, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht 
voor een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of 
artikel 38, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;  

c. derde categorie:  
1° het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen;  
2° het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid;  
3° het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid;  
4° het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening 
gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, 
onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers en de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, voor 
zover dit heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die 
voorziening.  

 
Artikel 52. Hoogte en duur van de verlaging  
De verlaging, bij gedragingen als bedoeld in de artikelen 56 en 57 wordt vastgesteld op:  

a. 10% van de bijstandsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de eerste categorie;  
b. 20% van de bijstandsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de tweede categorie;  
c. 30% van de bijstandsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de derde categorie.  

 
Niet nakomen van de geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de arbeidsinschakeling  
 
Artikel 53. Duur verlaging bij schending geüniformeerde arbeidsverplichting  
Als een belanghebbende een verplichting als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de wet niet of 
onvoldoende nakomt, bedraagt de verlaging 100 procent van de bijstandsnorm gedurende:  

a. 1 maand bij gedragingen als bedoeld in artikel 18, vierde lid, onderdeel b, f en g, van de wet;  
b. 1 maand bij gedragingen als bedoeld in artikel 18, vierde lid, onderdeel a, c, d, e en h, van de 

wet.  
 
Artikel 54. Verrekenen verlaging  
1. Het bedrag van de verlaging, bedoeld in artikel 53, wordt toegepast over de maand van 

oplegging van de verlaging en de volgende twee maanden als bijzondere omstandigheden dit 
rechtvaardigen.  

2. Bij een verlaging als bedoeld in artikel 53, onderdeel a, kan de verlaging worden toegepast 
over drie maanden waarbij zowel aan de maand van oplegging als aan de daaropvolgende 
maand een derde van de verlaging wordt toebedeeld.  

3. Bij een verlaging als bedoeld in artikel 53, onderdeel b, kan de verlaging worden toegepast over 
twee maanden waarbij zowel aan de maand van oplegging als aan de daaropvolgende maand de 
helft van de verlaging wordt toebedeeld.  
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4. Als sprake is van een verlaging op grond van artikel 18, vierde lid, onderdeel a, van de 
Participatiewet, vindt geen verlaging plaats, toegepast over meerdere maanden zoals bedoeld 
in het eerste lid plaats.  

 
Overige gedragingen die leiden tot een verlaging  
 
Artikel 55. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid  
1. Een verlaging wegens tekortschietend besef als bedoeld in artikel 18, lid 2, van de Participatiewet 

wordt afgestemd op de ernst van de gedraging. De gedraging kan tijdens of voorafgaand aan de 
uitkering hebben plaatsgevonden.  

2. Bij de volgende verwijtbare gedraging wordt een verlaging van 100% van de bijstandsnorm 
gedurende één maand opgelegd:  

a. de belanghebbende heeft verwijtbaar algemeen geaccepteerde arbeid of werk als 
zelfstandige verloren en moet daardoor een beroep doen op een uitkering van de gemeente;  
b. de belanghebbende heeft verwijtbaar geen recht (meer) op een voorliggende voorziening in 
de zin van artikel 15 Participatiewet;  
c. de belanghebbende heeft verwijtbaar inkomsten en/of vermogen verloren.  

3. Als de belanghebbende onverantwoorde besteding heeft gedaan van financiële middelen, dan 
verlaagt het college, in afwijking van lid 2 van dit artikel, de bijstandsnorm als volgt   
a. 10 % van de bijstandsnorm gedurende één maand bij een benadelingsbedrag tot € 1.000;  
b. 20 % van de bijstandsnorm gedurende één maand bij een benadelingsbedrag vanaf 

€ 1.000 tot € 2.000;  
c. 30 % van de bijstandsnorm gedurende één maand wanneer het benadelingsbedrag niet is 

vast te stellen 
d. 40 % van de bijstandsnorm gedurende één maand bij een benadelingsbedrag vanaf € 2.000 

tot €4.000;  
e. 100 % van de bijstandsnorm gedurende één maand bij een benadelingsbedrag van € 4.000 of 

hoger.  
 
Artikel 56. Zeer ernstige misdragingen  
1. Als een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt tegenover personen en instanties die zijn 

belast met de uitvoering van de wet als bedoeld in artikel 9, zesde lid, van die wet, wordt een 
verlaging opgelegd van:  
a. 75% van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het uitoefenen van fysiek geweld tegen 

de in het eerste lid genoemde personen;  
b. 25% van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het uitoefenen van fysiek geweld 

tegen materiële zaken en bij mondelinge of schriftelijke bedreigingen gericht tegen de in 
het eerste lid genoemde personen.  

2. Als een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt tegenover het college of zijn 
ambtenaren, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van 
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 
of Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen, wordt een verlaging opgelegd van:  
a. 75% van de bijstandsnorm gedurende één maand bij het uitoefenen van fysiek geweld 

tegen de in het tweede lid genoemde personen;  
b. 25% van de bijstandsnorm gedurende één maand bij het uitoefenen van fysiek geweld 

tegen materiële zaken en bij mondelinge of schriftelijke bedreigingen gericht tegen de in 
het tweede lid genoemde personen.  
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Artikel 57. Niet nakomen van overige verplichtingen  
Als een belanghebbende een door het college opgelegde verplichting als bedoeld in artikel 55 van de 
wet niet of onvoldoende nakomt, wordt een verlaging toegepast. De verlaging wordt vastgesteld op:  

a. 10 % van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het niet of onvoldoende nakomen van 
verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling;  

b. 20 % van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het niet of onvoldoende nakomen van 
verplichtingen die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde vorm van 
bijstand;  

c. 40 % van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het niet of onvoldoende nakomen 
van verplichtingen die strekken tot vermindering van de bijstand;  

d. 100 % van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het niet of onvoldoende nakomen van 
verplichtingen die strekken tot beëindiging van de bijstand.  

 
Samenloop en recidive  
 
Artikel 58. Samenloop van gedragingen  
1. Als sprake is van één gedraging die schending oplevert van meerdere in dit hoofdstuk of artikel 

18, vierde lid, van de wet genoemde verplichtingen, wordt één verlaging opgelegd. Voor het 
bepalen van de hoogte en duur van de verlaging wordt uitgegaan van de gedraging waarop de 
hoogste verlaging is gesteld.  

2. Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van één of meerdere in dit 
hoofdstuk of artikel 18, vierde lid, van de wet genoemde verplichtingen, wordt voor iedere 
gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd. Deze verlagingen worden gelijktijdig opgelegd, 
tenzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden 
van de belanghebbende niet verantwoord is.  

3. Als sprake is van één gedraging die schending oplevert van zowel een in dit hoofdstuk of artikel 
18, vierde lid, van de wet genoemde verplichting als een in artikel 17, eerste lid, van de wet 
genoemde verplichting, wordt geen verlaging opgelegd, voor zover voor die schending een 
bestuurlijke boete wordt opgelegd.  

4. Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van zowel een in dit hoofdstuk 
of artikel 18, vierde lid, van de wet genoemde verplichting als een in artikel 17, eerste lid, van de 
wet genoemde verplichting, waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, wordt voor 
iedere gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd, tenzij dit gelet op de ernst van de 
gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van de belanghebbende niet 
verantwoord is.  

 
Artikel 59. Recidive  
1. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit 

waarmee een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in de artikel 55 van de 
wet, artikel 37 en 38 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers of artikel 37 en 38 van de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en artikel 50 van deze verordening zich 
opnieuw schuldig maakt aan eenzelfde verwijtbare gedraging, wordt telkens de duur van de 
oorspronkelijke verlaging verdubbeld.  

2. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit 
waarmee een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, 
van de wet, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging als bedoeld in artikel 18, 
vierde lid, van de wet, bedraagt de verlaging honderd procent van de bijstandsnorm gedurende 
2 maanden.  
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Blijvende of tijdelijke weigering IOAW/IOAZ  
 
Artikel 60. Samenloop bij weigeren uitkering IOAW/IOAZ  
1. Het college weigert de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk naar de mate waarin de  

belanghebbende uit of in verband met arbeid inkomen als bedoeld in artikel 8 van de IOAW of 
IOAZ zou hebben kunnen verwerven, als: 
a. aan de beëindiging van zijn dienstbetrekking een dringende reden ten grondslag ligt in de 

zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de belanghebbende een 
verwijt kan worden gemaakt; 

b. de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van belanghebbende zonder dat aan de 
voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs 
niet van hem zou kunnen worden gevergd; 

c. de belanghebbende nalaat algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden; of 
d. de belanghebbende door eigen toedoen geen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgt. 

2. Het college kan afzien van de in het eerste lid genoemde weigering als daarvoor dringende 
redenen aanwezig zijn. 

3. Als het college de uitkering op grond van artikel 20, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 20, tweede lid, van de 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
blijvend of tijdelijk weigert en de gedraging die tot deze weigering heeft geleid tevens op grond 
van dit hoofdstuk tot een verlaging zou kunnen leiden, blijft een verlaging ter zake van die 
gedraging achterwege.  

 
Artikel 61. Het handhavingsbeleid  
1. Het college biedt de gemeenteraad een handhavingsplan aan met daarin het te voeren beleid op 

gebied van handhaving, bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet, de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) 
en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ) en de te verwachten resultaten en rapporteert hierover periodiek aan de 
gemeenteraad.  

2. In het handhavingsplan worden in ieder geval de volgende onderwerpen besproken:  
a. de kosten en opbrengsten van het handhavingsbeleid;  
b. het terugvorderingsbeleid van te veel of ten onrechte betaalde bijstand;  
c. het aantal verlagingen in verband met het schenden van (inlichtingen)verplichtingen;  
e. het aantal terugvorderingen;  
f. het aantal uitgestroomde belanghebbenden;  
g. de prioriteiten in de handhaving;  
h. de doelmatige en rechtmatige besteding van het deelfonds sociaal domein;  
i. de toekomstige beleidsacties ter verbetering van de uitvoeringsorganisatie;  
j. de evaluatie van de beleidsprioriteiten van het afgelopen jaar/jaren.  

 
Paragraaf 4.7 Wet taaleis Participatiewet  
 
Artikel 62 Wet taaleis Participatiewet  
1. Het college kan de bijstand verlagen bij het niet-voldoen aan de medewerkingsplicht zoals 

bedoeld in artikel 17, lid 2 Participatiewet. Van het niet-voldoen aan de medewerkingsplicht is in 
ieder geval sprake als de uitkeringsgerechtigde niet de taaltoets aflegt. Opschorten van de 
bijstand is (alleen) mogelijk als door het niet verlenen van medewerking informatie ontbreekt om 
het recht op bijstand vast te stellen.  
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2. Het college heeft de mogelijkheid om eerst een waarschuwing te geven indien de 
uitkeringsgerechtigde niet de taaltoets aflegt.  

3. Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep van de Wet taaleis Participatiewet een 
taaltraject aanbieden. Een taaltraject draagt bij aan het behalen van een voldoende beheersing 
van de Nederlandse taal zoals bedoeld in de Wet taaleis Participatiewet en daarmee aan het 
vergroten van de kansen om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen of te behouden.  

4. Het bepaalde in lid 3 geldt niet voor personen die volledig zijn ontheven van de 
arbeidsverplichting als bedoeld in artikel 9 Participatiewet. 

5. Het college stelt ter nadere uitvoering van dit hoofdstuk beleidsregels vast. 
 
HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN  
 
Artikel 63. Nadere regels  
Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot het bepaalde in deze verordening.  
 
Artikel 64. Hardheidsclausule  
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen 
van deze verordening indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard 
leidt.  
 
Artikel 65. Intrekking verordening  
Onderstaande verordeningen worden ingetrokken: 
a. Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude 2015; 
b. Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude 2015;  
c. Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude 2015; 
d. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude 2017;  
e. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015; 
f. Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude 2015; 
g. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude 2015; 
h. Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude 2015; 
i. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015; 
j. Verordening maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015; 
k. Verordening jeugdhulp Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015.  
 
Artikel 66. Inwerkingtreding en overgangsbepalingen  
1. Deze verordening treedt in werking op 31 december 2018.  
2. Een cliënt houdt recht op een lopende voorziening verstrekt op grond van de Verordeningen 

genoemd in artikel 65, totdat het college een nieuw besluit heeft genomen waarbij het besluit 
waarmee deze voorziening is verstrekt, wordt ingetrokken.  

3. Aanvragen die zijn ingediend onder de Verordening genoemd in artikel 65 en waarop nog niet is 
beslist bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld krachtens deze 
verordening.  
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4. Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van de Verordeningen genoemd in artikel 65 wordt 
beslist met inachtneming van die verordening.  

 
Artikel 67. Citeertitel  
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude 2019.  
 



Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; 
  
gelet op de artikelen 29 lid 2, 31 en 63 van de Verordening sociaal domein gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019; 
 
gelezen het voorstel d.d. 15 oktober 2018;  
 
besluit vast te stellen: 
 
 

Beleidsregels re-integratie 
gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude 2019 
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Artikel 1. Begripsbepalingen  
1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven 

hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de 
verordening Sociaal Domein gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019. 

2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 
a. doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet;  
b. doelgroep banenafspraak: personen die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk 

minimumloon te verdienen zoals bedoeld in de Wet Banenafspraak; 
c. niet-uitkeringsgerechtigde (nug): de persoon bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a van de 

Participatiewet; 
d. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de cliënt een 

uitkering ontvangt of gesubsidieerd werk verricht; 
e. loonwaarde: de in geld uitgedrukte waarde van het werk dat iemand nog kan verrichten. Dit 

wordt als percentage van het wettelijke minimumloon (WML) weergegeven; 
f. UWV: indicatiesteller voor loonwaarde; 
g. verdiencapaciteit: wanneer iemand een loonwaarde heeft die lager ligt dan het WML; 
h. voorziening: ingekocht traject. 
i. praktijkroute: voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt op de werkplek via 

een gevalideerde loonwaardemeting vastgesteld welke loonwaarde zij hebben. Bij een 
loonwaarde die bij voltijdse arbeid minder dan het wettelijk minimumloon bedraagt, kunnen 
deze personen, zonder beoordeling banenafspraak door UWV, worden opgenomen in het 
doelgroepregister voor de Banenafspraak. 

j. AM match: uitvoeringsorganisatie. 
 
Artikel 2. Indeling naar categorie 
1. De doelgroep wordt ingedeeld in vier categorieën om te bepalen hoe snel iemand gemiddeld kan 

uitstromen uit de uitkering door het aanvaarden van arbeid in loondienst: 
A. Kansrijk zonder ondersteuning; 
B. Kansrijk met beperkte ondersteuning; 
C. Kansrijk met intensieve ondersteuning; 
D. Niet kansrijk en een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  

2. Tijdens het eerste gesprek wordt bepaald in welke categorie de klant wordt geplaatst. Deze 
indeling kan gewijzigd worden als gevolg van het volgen van een re-integratietraject en/of 
wijzigingen van de individuele omstandigheden. 

3. De categorie waarin de persoon wordt geplaatst bepaalt welke verschillende instrumenten 
kunnen worden ingezet om de betreffende persoon naar werk te begeleiden.  

 
Artikel 3. Indeling loonwaarde bij arbeidshandicap 
1. Personen die vallen onder de doelgroep banenafspraak worden beoordeeld op hun loonwaarde. 

We hanteren daarbij de volgende indeling: 
• 0 %- 20%; zorg/arbeidsmatige dagbesteding. Dagbesteding wordt ook binnen de Wet     

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aangeboden; 
• 20%- 40%; arbeidsmatige dagbesteding, beschut werken of met ondersteuning aan de slag 

op de arbeidsmarkt; 
• 40%- 70%; met ondersteuning aan de slag op de arbeidsmarkt;   
• 70%- 100%; zelfredzaam, maar ondersteuning is mogelijk. 

2. Personen in de eerste twee categorieën, 0%- 20% en 20%- 40%, hebben een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt. Van deze groep is niet de verwachting dat zij op de reguliere arbeidsmarkt aan 
het werk kunnen gaan. Personen in de categorie 40%- 70% kunnen met gerichte ondersteuning 
wel de stap maken naar de reguliere arbeidsmarkt. Daarvoor is een gerichte en effectieve inzet 
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van voorzieningen noodzakelijk. Personen in de categorie 70%- 100% zijn meer zelfredzaam en 
kunnen, indien noodzakelijk met ondersteuning, de stap naar de reguliere arbeidsmarkt snel 
maken.    

3. Voor indelen van de doelgroep op loonwaarde maken we gebruik van de kennis en ervaring van 
onze medewerkers die eventueel met ondersteuning van ICT applicaties tot een gewogen 
afweging komen ten aanzien van een bepaalde loonwaarde. De loonwaarde is geen statisch 
gegeven, maar kan zich in de tijd ontwikkelen.  

 
Artikel 4. Niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-ers 
1. Niet-uitkeringsgerechtigden, Anw-ers en jongeren onder de 18 jaar die niet in staat zijn 

zelfstandig een baan te vinden en te behouden vallen onder personen uit de doelgroep. 
2. De hoogte van financiële middelen die worden ingezet bij een re-integratietraject aan de 

doelgroep genoemd in lid 1 van dit artikel bedraagt maximaal € 3.000,00. Dit bedrag is inclusief 
Btw. 

3. Personen uit de doelgroep als genoemd in lid 1 van dit artikel hebben geen recht op een 
voorziening wanneer het netto gezinsinkomen van de persoon uit de doelgroep meer bedraagt 
dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. 

4. Personen uit de doelgroep als genoemd in lid 1 van dit artikel hebben geen recht op een 
voorziening wanneer het gezinsvermogen van de persoon uit de doelgroep meer bedraagt dan 
de van toepassing zijnde vermogensgrenzen als bedoeld in artikel 34, lid 3 Participatiewet. 

5. Personen uit de doelgroep als genoemd in lid 1 van dit artikel hebben geen recht op een 
voorziening wanneer er reeds een startkwalificatie op mbo-niveau aanwezig is, tenzij deze 
startkwalificatie niet relevant is op de huidige arbeidsmarkt. 

 
Artikel 5. Ondersteuning van personen bij arbeidsre-integratie  
1. De persoon uit de doelgroep kan aanspraak maken op ondersteuning bij arbeidsre-integratie ten 

behoeve van het realiseren van de kortste weg naar algemeen geaccepteerde arbeid waartoe 
deze in staat is.  

2. Het college stelt, na samenspraak met de persoon uit de doelgroep, vast welke ondersteuning 
het meest geschikt is om het beoogde doel te behalen. 

3. Bij het aanbieden van een voorziening geeft het college het doel van de voorziening aan.  
4. Indien van toepassing motiveert het college waarom geen uitvoering wordt gegeven aan de door 

de persoon uit de doelgroep gewenste ondersteuning bij arbeidsinschakeling. 
5. Indien door het college aan een persoon uit de doelgroep een voorziening wordt aangeboden 

bepaalt het college, voor zover mogelijk in samenspraak met de persoon uit de doelgroep, welke 
mogelijkheid wordt geboden om verlof op te nemen in verband met vakantie, sollicitaties en 
bijzondere omstandigheden.  

6. Een persoon uit de doelgroep dient bij zijn aanspraak op ondersteuning bij arbeidsre-integratie: 
• mee te werken aan een onderzoek naar zijn mogelijkheden tot arbeidsinschakeling; 
• inlichtingen te verstrekken die van belang zijn voor de beoordeling van de aanspraak op 

ondersteuning; 
• naar vermogen mee te werken aan een aangeboden ondersteuning en aan het realiseren van 

het doel van de ondersteuning.  
7. Het college informeert de persoon uit de doelgroep op adequate wijze over de voor hem 

geldende rechten en plichten jegens het college en derden welke voortvloeien uit deze 
beleidsregels of anderszins betrekking hebben op diens arbeidsre-integratie en medewerking aan 
ondersteuning. 
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Artikel 6. Afweging bij inzet van voorzieningen 
1. Een besluit tot het aanbieden of voortzetten van een voorziening aan of met betrekking tot een 

persoon uit de doelgroep wordt gemaakt met inachtneming van: 
• de mogelijkheden en belemmeringen van de persoon;  
• de actuele of toekomstige vraag op de arbeidsmarkt. 

2. Indien nodig wordt de afweging als bedoeld in het eerste lid tevens gemaakt met inachtneming 
van: 
• eventueel bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld kinderopvang; 
• het belang van scholing voor arbeidsre-integratie;  
• de kosten van een voorziening in relatie tot de daarmee te dienen financiële belangen van de 

gemeente en de persoonlijke belangen van de persoon uit de doelgroep; 
• overige kosten verband houdende met re-integratie zoals bij een Verklaring Omtrent het 

Gedrag (VOG) indien deze niet vergoed worden door de werkgever. 
 
Artikel 7. Concurrentieverhouding en verdringing 
De voorzieningen in het kader van re-integratie mogen niet leiden tot het onverantwoord beïnvloeden 
van concurrentieverhoudingen en verdringing van regulier werk op de arbeidsmarkt. 
 
Artikel 8. Medewerkingsplicht 
De persoon uit de doelgroep is verplicht mee te werken aan de aangeboden ondersteuning. 
 
Overzicht van re-integratie voorzieningen 
Artikel 9. Scholing en training  
1. Het college kan in het kader van een re-integratietraject scholing en/of training aanbieden. 
2. De scholing en/of training is altijd ter ondersteuning van het traject om de persoon uit de 

doelgroep duurzaam te laten uitstromen naar algemeen geaccepteerde arbeid waartoe 
belanghebbende in staat is. 

3. Daarnaast kan scholing gericht zijn op het behalen van een minimale startkwalificatie. 
4. Het Loket Leren en werken kan een bemiddelende rol spelen tussen de persoon uit de doelgroep 

en het aanbod van scholing en trainingen. 
 
Artikel 10. Participatieplaats (werkervaringsplaats) 
1. Een participatieplaats is een arbeidsplek waar onbeloonde additionele werkzaamheden worden 

verricht. 
2. Het doel van een participatieplaats is vooral gericht op het laten opdoen van werkervaring, 

arbeidsritme en sociale vaardigheden.  
3. De doelgroep voor deze voorziening zijn personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de 

loonwaardecategorie 20%- 40% en 40% - 70%. Dit zijn personen voor wie inschakeling in het 
arbeidsproces op korte termijn gering is en die niet direct aan het werk kunnen in een reguliere 
baan.  

4. De volgende nadere eisen worden aan de participatieplaats gesteld: 
• Voor de dagelijkse werkbegeleiding is tenminste 1 ongesubsidieerde medewerker (van de 

organisatie waar de participatieplaats wordt ingevuld) beschikbaar; 
• Het minimumaantal werkuren is 16 uur per week. In overleg tussen de partijen kan dit 

verhoogd worden naar maximaal 36 uur per week(fulltime); 
• De participatieplaats duurt maximaal 1 jaar. Minimaal 1 keer per periode wordt door het 

college in overleg met de betrokkenen beoordeeld of de participatieplaats nog geschikt is voor 
de betreffende persoon.  

5. De werknemer op een participatieplaats wordt op afstand begeleid door het college. Deze 
begeleiding is afgestemd met de werkgever.   
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6. Voor de beoordeling van het besluit tot het verstrekken van een premie, zoals beschreven in 
artikel 10a, lid 6, van de Participatiewet en artikel 33 van de verordening Sociaal Domein, baseert 
het college zich op gevalideerde documenten die aanwijzingen bevatten dat de persoon uit de 
doelgroep zijn kansen op de arbeidsmarkt heeft vergroot. Voor deze beoordeling kan het college 
ook zelf bronnen raadplegen, bijvoorbeeld de werkgever waar de participatieplaats wordt 
uitgevoerd. 

 
Artikel 11. Werkstroom  
1. Werkstroom is een werkmethode die personen uit de doelgroep traint in het zoeken naar werk en 

hen helpt hun vaardigheden in het solliciteren te verbeteren. 
2. De doelgroep voor Werkstroom bestaat uit personen met een loonwaarde tussen 70%-100%.  
3. Een traject bij Werkstroom duurt maximaal 13 weken. 
 
Artikel 12. Losse trajecten 
1. Voorafgaand aan of volgend op een traject zoals Werkstroom kunnen ook andere, aanvullende, 

trajecten worden ingezet en hiervoor worden ingekocht die als doel hebben om de betreffende 
persoon een plek op de reguliere arbeidsmarkt te laten bemachtigen.  

2. Een los traject kan ook ingezet worden voor de doelgroep die geen traject bij Werkstroom heeft 
gevolgd. 

 
Artikel 13. Marginaal zelfstandigen 
1. De doelgroep voor deze voorziening bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 

de loonwaardecategorie 20% – 40 % en 40% tot 70%. Dit zijn personen voor wie inschakeling in 
het arbeidsproces op korte termijn gering is en die niet direct aan het werk kunnen in een 
reguliere baan. Tevens zijn dit personen die lichamelijk of psychisch niet in staat zijn om aan het 
urencriterium Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) te voldoen. 

2. De zelfstandige activiteiten bedragen minder uren dan het aantal genoemd in artikel 3.6 van de 
Wet inkomstenbelasting 2001 en het urencriterium Bbz.  

3. In aanvulling op de verplichtingen op grond van de Participatiewet dient de persoon uit de 
doelgroep: 
a. belastingaangifte te doen vóór 1 mei van het jaar volgende op het kalenderjaar (t) waarin de 

persoon uit de doelgroep in aanmerking komt voor deze voorziening;  
b. een kopie van de belastingaangifte en de verlies- en winstrekening in te leveren vóór 1 juli 

van jaar (t) +1; 
c. een deugdelijke en verifieerbare administratie bij te houden van zijn activiteiten als 

zelfstandige in het kader van deze voorziening;  
d. de definitieve belastingaanslag in te leveren binnen twee weken na ontvangst ervan, als deze 

afwijkt van de belastingaangifte als bedoeld onder b;  
e. binnen twee weken na het einde van het kalenderjaar te melden of hij gedurende het 

afgelopen kalenderjaar geen activiteiten als zelfstandige in het kader van deze beleidsregels 
heeft verricht.  

4. Indien het werken in loondienst niet meer inkomsten genereert of zal kunnen genereren dan de 
inkomsten vanuit de zelfstandige activiteiten, worden geen re-integratieverplichtingen opgelegd 
aan deze doelgroep. 

 
Artikel 14. Loonwaarde loonkostensubsidie (LWLKS) 
1. De doelgroep voor het instrument loonwaarde loonkostensubsidie bestaat uit personen die bij 

een werkgever niet in staat zijn om 100% van het wettelijk minimumloon (WML)  te verdienen. Dit 
zijn personen die vallen binnen de loonwaardecategorie 20%- 40% en 40%- 70%.  
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2. Het UWV stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, met 
uitzondering van de doelgroep in lid 3. 

3. Voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt op de werkplek via een gevalideerde 
loonwaardemeting vastgesteld welke loonwaarde zij hebben. Bij een loonwaarde die bij voltijdse 
arbeid minder dan het wettelijk minimumloon bedraagt, kunnen deze personen, zonder 
beoordeling banenafspraak door UWV, worden opgenomen in het doelgroepregister voor de 
Banenafspraak (praktijkroute).  

 
Artikel 15. Tijdelijke loonkostensubsidie 
1. Het college kan een tijdelijke loonkostensubsidie aan de werkgever verstrekken om tijdelijk het 

verschil in arbeidsproductiviteit te compenseren en zo de re-integratie van de bijstandsgerechtigde 
te bewerkstelligen. Het college kan loonkostensubsidie weigeren indien de werkgever eerder, voor 
dezelfde functie, een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet heeft verlengd of een werknemer heeft 
ontslagen, ondanks goed functioneren. 

2. Voorwaarden: 
a. Het college kan loonkostensubsidie verstrekken aan een werkgever die met een persoon uit 

de doelgroep een arbeidsovereenkomst sluit, gericht op arbeidsinschakeling voor de duur 
van minimaal 6 maanden, dan wel aan de materiële werkgever indien sprake is van een 
payroll constructie. 

b. De arbeidsovereenkomst wordt gesloten met een arbeidstijd van minimaal 16 uur per week. 
Wel zal er altijd worden gestreefd naar een hoger aantal uren, en tegen betaling van het 
rechtens geldende loon.  

c. De arbeidsovereenkomst mag geen concurrentiebeding bevatten dat het aanvaarden van 
een ander dienstverband bij een nieuwe werkgever belemmert. 

d. Indien er bij de toepassing van loonkostensubsidie sprake is van detachering of payroll dient 
bij de aanvraag een overeenkomst met de inlenende partij overgelegd te worden. Na 6 tot 12 
maanden dient aanvullend bewijs overgelegd te worden waaruit blijkt voor hoeveel uur de 
persoon uit de doelgroep in de aangegeven periode aan het werk is geweest. De rekening 
van de loonkostensubsidie en betaling wordt in geval van detachering of payroll achteraf, dus 
na 6 maanden tot 12 maanden, voldaan.  

e. Het college kan loonkostensubsidie weigeren indien de jaarlijks hiervoor beschikbare 
middelen zijn uitgeput dan wel het subsidieplafond is bereikt.  

f. De werkgever is geen onderdeel van de gemeente, zoals een dienst, cluster, stadsdeel of 
bestuurscommissie. Indien er sprake is van een onderneming dient deze ingeschreven te 
staan bij de Kamer van Koophandel. 

g. De aanvraag voor een loonkostensubsidie moet door de werkgever binnen 30 dagen na 
aanvang van de arbeidsovereenkomst ingediend zijn.  

3. Hoogte tijdelijke loonkostensubsidie: 
a. De hoogte van de loonkostensubsidie is afhankelijk van de leeftijd van de cliënt en is 

vastgelegd in het Financieel besluit sociaal domein. 
b. Het fulltime dienstverband (1 fte is 100%) is het aantal fulltime contracturen, zoals 

vastgesteld in de CAO van de werkgever. Bij een parttime dienstverband wordt de subsidie 
naar rato vastgesteld. 

c. Indien de persoon uit de doelgroep niet gedurende de gehele subsidieperiode aan het werk is 
geweest, stelt het college de subsidie naar rato vast. 

d. Indien het aan de werkgever te verwijten valt dat de arbeidsovereenkomst voortijdig is 
beëindigd, vervalt de tijdelijke loonkostensubsidie.  

e. Het college kan per persoon uit de doelgroep vaststellen of er een subsidie wordt verstrekt 
voor een tweede periode van zes maanden. De tijdelijke loonkostensubsidie kan in totaal 
voor een periode van maximaal 12 maanden worden ingezet.   
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Artikel 16. Proefplaatsing 
1. Het doel van de proefplaatsing is om te onderzoeken of er sprake is van een geschikte persoon 

voor de baan en duurzame uitstroom naar een reguliere arbeidsovereenkomst c.q. garantiebaan.  
2. Een proefplaatsing kan ook worden ingezet voor personen uit de doelgroep banenafspraak voor 

het (wettelijk) vaststellen van de loonwaarde.  
3. Een proefplaatsing met als doel zoals gesteld in lid 1 wordt ingezet voor de persoon uit de 

doelgroep zonder structurele functionele beperkingen.  
4. Voorwaarden met betrekking tot de proefplaatsing: 

a. Het college kan aan een persoon uit de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt een 
proefplaatsing bij een werkgever aanbieden met behoud van uitkering of WSW-salaris.  

b. Een proefplaatsing kan alleen plaatsvinden als de werkgever de intentie heeft de persoon uit 
de doelgroep na de periode van proefplaatsing een arbeidsovereenkomst van tenminste 26 
weken aan te bieden. 

c. De duur van de proefplaatsing wordt vastgesteld op basis van afstand tot de arbeidsmarkt, 
opleidingsniveau, uitkeringsduur, complexiteit van de functie en persoonlijke omstandigheden 
van de persoon uit de doelgroep en zolang als nodig is voor de werkgever en het college om 
zich een beeld te vormen van de geschiktheid van de persoon uit de doelgroep. De duur van 
de proefplaatsing is zo kort mogelijk met een maximum van 3 maanden.  

d. Een proefplaatsing kan plaatsvinden op een reguliere vacature of op een garantiebaan. 
Indien de vorige functionaris onder dezelfde voorwaarden (regeling) werkzaam was, is komen 
vast te staan dat de werkgever voldoende moverende redenen heeft aangedragen met 
betrekking tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. 

e. Een proefplaatsing wordt voor de persoon uit de doelgroep zonder structureel functionele 
beperkingen uitsluitend ingezet als er bij de werkgever nog twijfels zijn over de geschiktheid 
van de persoon en de werkgever dit kan motiveren. 

5. Aanvullende ondersteuning: 
a. Indien de werkgever gedurende de proefplaatsing geen onkostenvergoeding verstrekt, kan 

aan de persoon uit de doelgroep een onkostenvergoeding worden verstrekt.  
b. Het is toegestaan na een proefplaatsing een loonkostensubsidie (LWLKS of tijdelijke) in te 

zetten. 
 
Artikel 17. Jobcoach (Persoonlijke ondersteuning)  
1. Een jobcoach ondersteunt/begeleidt een persoon (werknemer) met een structurele functionele 

beperking tijdelijk bij het verrichten van zijn taken op zijn/haar werkplek.  
2. De voorziening jobcoaching heeft ten doel dat een werknemer zelfstandig zijn werkzaamheden 

kan uitvoeren en behouden. 
3. Een jobcoach kan worden ingezet voor de doelgroep banenafspraak en personen uit de 

doelgroep met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. 
4. Inzet van de jobcoach is maatwerk en is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte. 
5. Duur en intensiteit van de inzet & wijze van inzet: 

a. Minimaal ieder half jaar wordt geëvalueerd of jobcoaching nog langer noodzakelijk is. Een 
werknemer heeft recht op maximaal 2 jaar jobcoaching. De inzet van een jobcoach is 
maximaal 2 jaar. Uiteindelijk is het aan het college om hierover een besluit te nemen. 
Uiteraard op advies van en in overleg met de werknemer zelf, de werkgever en de jobcoach. 
In individuele gevallen is het mogelijk jobcoaching na 2 jaar met 1 jaar en maximaal 52 uur te 
verlengen. Het betreft hier maatwerk. 

b. De inzet van een jobcoach is maximaal 104 uur verdeeld over 2 jaar. Indien bij een 
werknemer volstaan kan worden met minder ureninzet dan is dat het uitgangspunt.  
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c. Het te vergoeden uurtarief voor de inzet van de jobcoach is exclusief BTW, inclusief reis-en 
verblijfkosten, rapportage en administratie. Het geldende maximale uurtarief is opgenomen in 
het Financieel besluit sociaal domein. Alleen de daadwerkelijk gemaakte uren worden 
vergoed. 

6. De jobcoach kan op verschillende momenten van het traject worden ingezet, zowel voorafgaand 
aan een dienstverband, tijdens een dienstverband als tijdens een proefplaatsing.  
 

Artikel 18. Werkvoorzieningen  
1. Het doel van werkvoorzieningen is om ondersteunende voorzieningen te bieden om personen uit 

de doelgroep met een structurele functionele beperking in staat te stellen te werken. 
Werkvoorzieningen kunnen worden aangeboden aan personen met een arbeidsbeperking. 

2. Op individuele basis wordt gekeken welke werkvoorzieningen kunnen worden aangeboden indien 
voorliggende voorzieningen hier niet in voorzien. 

 
Werkzaamheden AM match 
Artikel 19. Individuele detachering  
1. Het doel van individuele detachering is enerzijds een opstap naar regulier werk (private sector) óf 

anderzijds structurele individuele detachering. Bij de opstap naar regulier werk is de bedoeling 
dat de persoon uit de doelgroep na een bepaalde periode van gedetacheerd zijn in dienst treedt 
bij de werkgever. In het geval van structurele individuele detachering komt de persoon uit de 
doelgroep voor (on)bepaalde tijd in dienst van de detacheerder en is sprake van 
‘doordetacheren’. In dat laatste geval kunnen uitzendbureaus en sociale ondernemingen hun 
dienstverlening aanbieden. 

2. De doelgroep bestaat uit personen met een arbeidsbeperking die een loonwaarde hebben tussen 
de 20% - 40% en 40% tot 70%. 

3. Voor een individuele detachering kunnen tevens de in deze beleidsregels genoemde 
voorzieningen worden ingezet. 

 
Artikel 20. Groepsdetachering  
1. Het doel van een groepsdetachering is om een groep medewerkers uit de doelgroep vanuit de 

detacheerder bij de inlenende werkgever aan het werk te krijgen. Er kan een tweetal varianten 
worden onderscheiden: 
• groepsdetachering sec; werkzaamheden worden onder verantwoordelijkheid van de inlener 

uitgevoerd; 
• werken op locatie; werkzaamheden in opdracht van de inlener maar onder 

verantwoordelijkheid van de detacheerder.  
2. De doelgroep bestaat uit personen met een arbeidsbeperking die een loonwaarde hebben tussen 

de 20% - 40% en 40% tot 70%.   
3. Voor een groepsdetachering kunnen tevens de in deze beleidsregels genoemde voorzieningen 

worden ingezet. 
 
Artikel 21. Beschut werken  
1. De voorziening beschut werken wordt bij de uitvoeringsorganisatie ingekocht.  
2. Alleen personen in de loonwaardecategorie 20%-40% kunnen in aanmerking komen voor de 

voorziening  beschut werken.  
3. Om vanuit de loonwaardecategorie 20%-40% uit het vorige lid toegelaten te worden tot de 

doelgroep voor beschut werken wordt een indicatie gesteld door het UWV. Deze indicatie is 
bindend voor de gemeente. 
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Verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten 
Artikel 22. Tegenprestatie/Meerprestatie 
De activiteiten die kunnen worden ingezet voor de tegenprestatie (Meerprestatie) zijn onder te 
verdelen in drie categorieën: 
a. Een persoon die in aanmerking komt voor tegenprestatie (Meerprestatie) kan allereerst zelf op 

zoek gaan naar onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten, zoals mantelzorg, die in het 
kader van tegenprestatie kunnen worden ingezet. Het college toetst of deze werkzaamheden 
voldoen aan de hiervoor gestelde wettelijke regels. 

b. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de activiteiten uit de vacaturebank voor vrijwilligers in de 
gemeente Haarlemmermeer. Deze vacaturebank is online te raadplegen. 

c. De gemeente Haarlemmermeer houdt ook zelf een overzicht bij van verschillende activiteiten 
waar in de gemeente Haarlemmermeer vraag naar is en die voor de tegenprestatie ingezet 
kunnen worden. 

 
Artikel 23. Slotbepalingen 
1. Het college kan ter nadere uitvoering van deze beleidsregels uitvoeringsregels opstellen. 
2. In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt 

met de bedoeling van deze regels, beslist het college.  
3. Deze beleidsregels treden in werking per 31 december 2018 en vervangen de beleidsregels 

jobcoaching Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017, de beleidsregels tegenprestatie 
Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015, de beleidsregels parttime zelfstandigen 
Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017, met dien verstande dat laatstbedoelde 
regelingen blijven gelden in situaties waarbij sprake is van negatieve gevolgen voor de 
belanghebbende van de inwerkingtreding van deze beleidsregels. 

4. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels re-integratie gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019. 

5. Deze beleidsregels zijn van toepassing op aanvragen waarop op of na 31 december 2018 een 
besluit wordt genomen.   

 



 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; 
  
gelet op de artikelen 29 en 63 van de Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 2019; 
 
gelezen het voorstel d.d. 15 oktober 2018;  
 
besluit vast te stellen: 
 
 
 

Beleidsregels bijzondere bijstand  
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

2019  
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Artikel 1. Begripsbepaling 
1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 

a. het college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarwoude; 

b. PW: de Participatiewet; 
c. de verordening: de Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

2019. 
De begripsbepalingen van de PW zijn onverkort op deze beleidsregels van toepassing. 

2. Met deze beleidsregels wordt beoogd de kaders, waarbinnen toepassing wordt gegeven aan de 
gemeentelijke bevoegdheid tot de verlening van bijzondere bijstand, te beschrijven en inzichtelijk te 
maken. Dit laat onverlet dat er, gezien de complexiteit en de veelheid van factoren en 
omstandigheden die zich bij de beoordeling van het recht op bijzondere bijstand voor kunnen doen, 
redenen kunnen zijn om gemotiveerd van deze beleidsregels af te kunnen wijken. 

 
Artikel 2. Recht op bijzondere bijstand  
De alleenstaande, de alleenstaande ouder of het gezin heeft recht op bijzondere bijstand voor zover deze 
niet beschikt over de middelen om te voorzien in de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende 
noodzakelijke kosten van het bestaan en deze kosten niet kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm 
en de aanwezige draagkracht.  
 
Artikel 3. Voorwaarden voor het recht op bijzondere bijstand  
Bijzondere bijstand wordt verstrekt als er sprake is van bijzondere omstandigheden. De alleenstaande, de 
alleenstaande ouder of het gezin heeft recht op bijzondere bijstand als voldaan is aan de volgende 
voorwaarden: 
a. de aanvrager valt niet onder de uitsluitingsgronden van artikel 13 PW; en 
b. er is geen voorliggende voorziening; en 
c. er is sprake van noodzakelijke kosten; en 
d. er zijn bijzondere omstandigheden in de individuele situatie; en 
e. de kosten kunnen niet worden voldaan uit de bijstandsnorm; en 
f. er is onvoldoende draagkracht om de kosten zelf te dragen. 
 
Artikel 4. Voorliggende voorzieningen  
1. Bij de beoordeling van het recht op bijzondere bijstand wordt rekening gehouden met voorliggende 

voorzieningen. Hieronder wordt verstaan: elke voorziening buiten de wet waarop de persoon of het 
gezin aanspraak kan maken, dan wel een beroep kan doen, ter verwerving van middelen of ter 
bekostiging van specifieke uitgaven. 

2. Er wordt geen bijstand verstrekt in de volgende gevallen: 
a. er is een voorliggende voorziening die passend en toereikend is; 
b. de kosten waarvoor bijstand wordt gevraagd worden door een voorliggende voorziening als niet 

noodzakelijk beschouwd; 
c. de kosten waarvoor bijstand wordt gevraagd, hebben betrekking op medische behandelingen en 

verrichtingen die worden gerekend tot de ontwikkelingsgeneeskunde. 
3. Afwijking van de in het voorgaande lid benoemde afwijzingsgronden is alleen mogelijk indien zeer     

dringende redenen aanwezig zijn. Geen afwijking is mogelijk bij de behandelingen of verrichtingen 
die worden gerekend tot de ontwikkelingsgeneeskunde. 

4. Wanneer de bijzondere noodzakelijke kosten door een voorliggende voorziening gedeeltelijk worden 
vergoed, is het recht op bijzondere bijstand voor het niet vergoede deel van de kosten afhankelijk 
van de reden waarom de voorliggende voorziening tot slechts gedeeltelijke vergoeding is 
overgegaan. Wanneer de reden van gedeeltelijke vergoeding enkel budgettaire gronden heeft 
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kunnen de niet vergoede kosten voor bijzondere bijstand in aanmerking worden genomen, voor 
zover de kosten betrekking hebben op de meest goedkope toereikende oplossing. 

 
Artikel 5. Noodzakelijke kosten  
1. Bijzondere bijstand is bedoeld voor de voorziening in de uit bijzondere omstandigheden 

voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan. 
2. Omdat ze niet tot de noodzakelijke kosten van het bestaan worden geacht te behoren, kan geen 

bijstand worden verleend voor: 
a. de voldoening aan alimentatieverplichtingen; 
b. de betaling van een boete; 
c. geleden of toegebrachte schade;  
d. vrijwillige premiebetaling in het kader van een publiekrechtelijke verzekering; 
e. aflossing van een schuldenlast. 

3. Bijstand in de kosten van aflossing van een schuldenlast is onder bijzondere omstandigheden wel 
mogelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 lid 1 sub f PW in combinatie met artikel 49 
PW en daarop gebaseerde regelgeving. 

4. Tenzij in de beleidsregels of het Financieel besluit sociaal domein anders is bepaald wordt de hoogte 
van de te verstrekken bijzondere bijstand vastgesteld aan de hand van de Nibud-prijzengids zoals 
opgenomen in het handboek Grip op PW, de Wet IB 2001 of de Regeling zorgverzekering. Het 
college motiveert in dit geval in de beschikking dat uit onderzoek geen noodzaak is gebleken om 
daar in het individuele geval van af te wijken. Het is in beginsel aan belanghebbende om 
gemotiveerd en zo nodig onderbouwd aan te geven dat een hoger bedrag noodzakelijk is. Stelt het 
college de bijstand lager vast dan de richtprijzen dan rust in beginsel de bewijslast dat de 
belanghebbende in de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende kosten kan voorzien bij het 
college. 

 
Artikel 6. Beoordeling bijzondere omstandigheden in de individuele situatie  
1. Het uitgangspunt is dat bij een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt gekeken naar de individuele 

situatie van de aanvrager. De te beantwoorden vraag is of de aanvrager bepaalde kosten kan 
dragen gezien zijn individuele omstandigheden. 

2. Bij de beoordeling zijn zowel de individuele omstandigheden relevant alsmede de vraag of deze 
omstandigheden bijzonder zijn. 

3. Wanneer de noodzakelijke kosten, waarin bijzondere bijstand wordt gevraagd, ontstaan zijn door 
een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid van de aanvrager, wordt deze omstandigheid 
betrokken in de beoordeling van het recht op bijzondere bijstand. 

4. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in de noodzakelijke kosten van 
het bestaan kan, afhankelijk van de ernst van het tekortschietend besef, de individuele 
omstandigheden van de aanvrager en de urgentie van het aangevraagde, ertoe leiden dat er geen 
recht op bijzondere bijstand bestaat. 

5. Indien en voor zover aan het ontstaan of bestaan van de bijzondere noodzakelijke kosten een 
onvoldoende betoond besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in de noodzakelijke kosten 
van het bestaan ten grondslag ligt, wordt de eventueel toegekende bijzondere bijstand in beginsel 
toegekend in de vorm van een geldlening. 

 
Artikel 7. Verantwoordelijkheid tot voldoening uit eigen middelen  
1. Bij de verlening van bijzondere bijstand wordt geen toepassing gegeven aan de mogelijkheid van 

artikel 35 lid 2 PW om op de toe te kennen bijzondere bijstand een drempelbedrag in mindering te 
brengen. 
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2. Het vermogen wordt op dezelfde manier vastgesteld als bij de algemene bijstand. Belanghebbende 
dient een vermogen te hebben dat minder is dan de vermogensgrens als bedoeld in artikel 34 lid 3 
PW. 

3. Er geldt een extra vermogensvrijlating indien er sprake is van een reservering voor de uitvaart die op 
een aparte rekening staat of indien er sprake is van een aparte polis in natura (niet afkoopbaar). De 
hoogte van de extra vermogensvrijlating is vastgelegd in het Financieel besluit sociaal domein. 

4. Van het uitgangspunt dat auto's meetellen voor de vermogensvaststelling kan worden afgeweken 
indien: 
a. de auto (of motor), gelet op de omstandigheden van persoon en gezin, noodzakelijk is 

(bijvoorbeeld wanneer een van de gezinsleden lichamelijke beperkingen heeft en de waarde van 
de auto niet meer bedraagt dan € 28.8161); 

b. in de overige gevallen mag de waarde van de auto (of motor) niet meer bedragen dan maximaal 
€ 2.500; is de waarde van de auto hoger dan telt alleen het meerdere boven € 2.500 mee voor 
de vermogensvaststelling. De vrijlating van € 2.500 geldt slechts ten aanzien van één 
vervoermiddel (auto of motor) per gezin. Indien er daarnaast binnen hetzelfde huishouden nog 
een vervoermiddel (auto of motor) aanwezig is, wordt de waarde daarvan toegerekend aan het 
vermogen. Voor de vaststelling van de waarde van de auto (inclusief btw) kan bijvoorbeeld 
gebruik gemaakt worden van het prijzenboekje van de ANWB. Van auto’s die wegens hun 
leeftijd (doorgaans 7 à 8 jaar of ouder) niet meer in deze uitgaven zijn opgenomen, wordt 
aangenomen dat hun waarde nihil bedraagt, tenzij er aanwijzingen zijn dat dit niet het geval is 
(bijvoorbeeld bij oldtimers).  

5. Vermogen in de vorm van een voor eigen bewoning bestemde eigen woning, wordt niet in 
aanmerking genomen voor de verstrekking van bijzondere bijstand, tenzij het betreft de toekenning 
van woonkostentoeslag voor een eigen woning.  

 
Hoofdstuk 3. Vaststelling draagkracht 
Artikel 8. Draagkracht 
1. Bijzondere bijstand wordt verstrekt onder aftrek van de draagkracht. Draagkracht is het gedeelte van 

het inkomen en vermogen dat de aanvrager bij een aanvraag voor bijzondere bijstand zelf moet 
inzetten. 

2. Geen draagkracht hebben belanghebbenden die, op jaarbasis, een netto-inkomen hebben tot 120% 
van de voor hen geldende bijstandsnorm (beide inclusief vakantiegeld) en die geen vermogen 
hebben boven de voor hen geldende vermogensgrens, zoals bedoeld in artikel 34 lid 3 PW. 

3. Wanneer het inkomen meer bedraagt dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, moet 
35% van het meerdere inkomen worden ingezet ter dekking van de bijzondere noodzakelijke kosten. 

4. In afwijking van het gestelde in lid 3 wordt voor de bepaling van de draagkracht met een percentage 
van 100 gerekend in de toekenning van bijzondere bijstand voor: 
a. woonkostentoeslag; 
b. bijstand voor 18-21 jarigen, voor zover die de landelijke norm te boven gaat; 
c. bijstand voor 18-21 jarigen in een inrichting; 
d. bijstand voor kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. 

5. Bij de vaststelling van de draagkracht wordt een verstrekte individuele inkomenstoeslag buiten 
beschouwing gelaten. 

6. Indien de belanghebbende een hoger vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 lid 3 van de PW, 
moet 100% van het meerdere vermogen worden ingezet ter dekking van de bijzondere noodzakelijke 
kosten. 

7. Bij een belanghebbende ten aanzien van wie een schuldsaneringsregeling op grond van de WSNP 
is uitgesproken of die een minnelijk traject op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

                                                      
1 Voor het bepalen van de referentie-auto wordt aangesloten bij de door het UWV gehanteerde normbedragen bij de uitvoering van 
de WIA en het re-integratiebesluit. Per 1 januari 2018 is de waarde van de referentie-auto € 28.816 
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(Wgs) volgt, geldt dat het college enkel de draagkracht kan berekenen over middelen waarover 
belanghebbende daadwerkelijk de beschikking heeft (zie CRvB 01-02-2005, nr. 02/93 NABW). De 
CRvB neemt hierbij als uitgangspunt dat dit slechts de middelen betreft die op grond van artikel 295 
lid 2 Fw buiten de boedel worden gelaten.  

 
Artikel 9. Periode draagkracht 
1. De draagkracht wordt in beginsel voor een periode van één jaar vastgesteld, beginnende op de 

eerste dag van de maand van de aanvraag. Deze periode kan langer worden vastgesteld, indien 
naar verwachting het inkomen en/of de omstandigheden van belanghebbende niet of nauwelijks zal 
wijzigen in de komende jaren. De maximale draagkrachtperiode is echter 5 jaar. 

2. Indien gedurende het jaar het inkomen met € 300,00 netto wijzigt, wordt de draagkracht opnieuw 
vastgesteld. 

3. Bij elke volgende aanvraag binnen het draagkrachtjaar wordt rekening gehouden met de 
vastgestelde jaardraagkracht; de vastgestelde ruimte blijft dus gelden, tenzij er een nieuwe 
draagkrachtberekening heeft plaatsgevonden als gevolg van een aanzienlijke inkomenswijziging. 

4. Als bij een aanvraag blijkt dat er vóór de aanvraagdatum noodzakelijke kosten zijn gemaakt, dan 
wordt het draagkrachtjaar, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 11 van deze 
beleidsregels, vastgesteld vanaf de eerste dag van de maand waarin deze kosten zich voor het eerst 
hebben voorgedaan. 

5. In geval van periodieke bijzondere bijstand wordt de draagkracht verrekend naar rato van het aantal 
maanden van de periode waarop deze bijstand betrekking heeft. 

 
Artikel 10. Toepassing draagkracht  
1. Het middels bijzondere bijstand toe te kennen bedrag voor de betaling van noodzakelijke kosten, 

wordt berekend door het bedrag van de in aanmerking te nemen kosten te verminderen met de 
aanwezige draagkracht.  

2. Indien de toe te kennen bijstand een incidenteel karakter heeft, wordt de vastgestelde draagkracht 
voor de vastgestelde draagkrachtperiode ineens verrekend met de middels bijzondere bijstand te 
vergoeden noodzakelijke kosten. Bij samenloop van incidentele en periodieke kosten, wordt de 
draagkracht bij voorrang verrekend met de incidentele kosten waarvoor bijzondere bijstand wordt 
toegekend. 

 
Artikel 11. Aanvraag 
1. Bijzondere bijstand wordt in principe op aanvraag verstrekt. Aanvragen voor bijzondere bijstand, 

waarvan de kosten nog niet zijn voldaan, kunnen worden ingediend tot en met 3 maanden na het 
moment waarop de kosten zijn gemaakt. Medische kosten, zoals bijvoorbeeld tandartskosten, die 
direct moeten worden voldaan komen wel voor vergoeding in aanmerking. Het is dus mogelijk om 
met terugwerkende kracht bijzondere bijstand te verlenen, ook als bepaalde kosten al voldaan zijn. 

2. Een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt slechts in behandeling genomen als de gevraagde 
gegevens compleet zijn en/of de gevraagde bewijsstukken zijn overgelegd. Indien belanghebbende 
een periodieke uitkering ontvangt op grond van de PW, hoeven geen bewijsstukken omtrent 
inkomen en vermogen te worden overgelegd. Het na een geboden hersteltermijn niet (tijdig) 
aanleveren van de gevraagde gegevens en/of bewijsstukken leidt tot buiten behandelingstelling van 
de aanvraag.  

 
Artikel 12. De wijze van verstrekken 
1. De bijzondere bijstand wordt in beginsel “om niet” (zonder terugbetalingsverplichting) verstrekt. Dit 

sluit echter niet uit dat in bepaalde gevallen de bijstand in de vorm van een geldlening wordt 
verstrekt of teruggevorderd. 

2. Bijzondere bijstand wordt in ieder geval verleend in de vorm van een geldlening indien: 
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a. het bijstand voor de kosten van noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen betreft; 
b. redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belanghebbende op korte termijn over voldoende 

middelen zal beschikken om over de betreffende periode in de noodzakelijke kosten van het 
bestaan te voorzien. Onder korte termijn wordt verstaan een periode van maximaal 12 maanden; 

c. de aanvraag een door de belanghebbende te betalen waarborgsom betreft; 
d. het bijstand ter gedeeltelijke of volledige aflossing van een schuldenlast betreft. 

3. De bijstand die in de vorm van een renteloze geldlening wordt verleend, moet in beginsel worden 
terugbetaald. 

4. De aflossingstermijn van een renteloze geldlening wordt in principe vastgesteld op drie jaar. Indien 
er na maximaal 36 maanden nog een restant bestaat, dan wordt dit omgezet in bijstand om niet. 
Belanghebbende moet dan wel aan de voorwaarden voldaan hebben, dat hij de vastgestelde 
maandelijkse aflossingsbedragen volledig heeft afbetaald. 

5. Van het genoemde in lid 4 kan worden afgeweken als blijkt dat: 
a. belanghebbende op korte termijn een aanzienlijk hoger bedrag kan aflossen; of 
b. indien hij in de eerste drie jaar nalatig is geweest met het aflossen van de geldlening; of 
c. wanneer belanghebbende een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de 

voorziening in het bestaan kan worden verweten met betrekking tot het ontstaan of voortduren 
van de situatie welke tot het verstrekken van bijstand in de vorm van een geldlening heeft geleid.  

6. De hoogte van de maandelijkse aflossing van de renteloze lening bedraagt 6% van de van 
toepassing zijnde bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag. 

7. Bij een inkomen boven 120% van de toepasselijke bijstandsnorm wordt de maandelijkse aflossing 
verhoogd met 35% van deze meer inkomsten. 

 
Hoofdstuk 4. Kosten van algemene aard 
Artikel 13. Toeslag voor jongeren van 18 tot 21 jaar  
1. Bijzondere bijstand voor algemeen noodzakelijke bestaanskosten van jongeren van 18 tot 21 jaar 

wordt verleend indien en voor zover: 
a. de noodzakelijke kosten van bestaan uitgaan boven de toepasselijke norm; 
b. voor deze kosten de jongere geen beroep kan doen op zijn ouders omdat: 

i. de middelen van de ouders daartoe niet toereikend zijn; of 
ii. de jongere redelijkerwijs zijn onderhoudsrecht tegenover zijn ouders niet te gelde kan 

maken. 
2. De jongere bedoeld onder lid 1 sub b wordt in ieder geval geacht zijn onderhoudsrecht tegenover 

zijn ouders redelijkerwijs niet te gelde te kunnen maken indien: 
a. de ouder of ouders zijn overleden of in het buitenland wonen; 
b. de jongere in het kader van de Jeugdwet buiten het gezin is geplaatst; 
c. er sprake is van een acute crisissituatie, waarin door de jongere zelf geen verandering kan 

worden gebracht. Hiertoe dient een indicatie te worden gegeven door een hulpverlenende 
instantie. 

3. De noodzakelijke kosten van bestaan van de alleenstaande jongere, alleenstaande ouder of 
gehuwde van 18 tot 21 jaar worden gelijkgesteld aan de toepasselijke PW norm voor alleenstaande, 
alleenstaande ouder of gehuwde van 21 jaar of ouder. De bijzondere bijstand wordt vastgesteld op 
het verschil tussen het inkomen van de jongere en de toepasselijke bijstandsnorm exclusief 
vakantietoeslag. 

4. De bijzondere bestand wordt, waar mogelijk, op grond van paragraaf 6.5 van de PW verhaald. 
Daarmee wordt voorkomen dat de beslissing tot bijstandsverlening afbreuk doet aan de ouderlijke 
onderhoudsplicht. 

5. Als een jongere van 18, 19 of 20 in een inrichting verblijft en geen beroep kan doen op zijn ouders, 
omdat de middelen van de ouders niet toereikend zijn of de belanghebbende redelijkerwijs het 
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onderhoudsrecht jegens de ouders niet te gelde kan maken, dan bedraagt de hoogte van de 
bijzondere bijstand het bedrag van de norm uit artikel 20 lid 1 onder a, van de PW. 

 
Artikel 14. Individuele inkomenstoeslag 
1. Voor de voorwaarden voor het recht op de individuele inkomenstoeslag wordt verwezen naar de 

verordening. 
2. De individuele inkomenstoeslag kan maximaal eenmaal per jaar worden verstrekt en dient elk jaar 

opnieuw te worden aangevraagd. 
3. De individuele inkomenstoeslag kan behoudens bijzondere omstandigheden niet met terugwerkende 

kracht worden verstrekt.  
4. Het tijdstip van het toetsen van de criteria voor langdurig een laag inkomen begint te lopen vanaf het 

moment dat de aanvrager in Nederland verblijft. 
5. De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is opgenomen in het Financieel Besluit Sociaal 

Domein gemeente Haarlemmermeer 2019.  
6. De individuele inkomenstoeslag is geen voorliggende voorziening voor individuele bijzondere 

bijstand. 
 
Artikel 15. Individuele studietoeslag  
1. Voor de voorwaarden voor het recht op de individuele studietoeslag wordt verwezen naar de 

verordening. 
2. De individuele studietoeslag kan maximaal eenmaal per zes maanden wordt verstrekt en dient elk 

half jaar opnieuw te worden aangevraagd. 
3. De individuele studietoeslag kan in beginsel niet met terugwerkende kracht worden verstrekt. 
4. De hoogte van de individuele studietoeslag is opgenomen in het Financieel besluit sociaal domein 

gemeente Haarlemmermeer 2019. 
 
Hoofdstuk 5. Woonkosten 
Artikel 16. Woonkostentoeslag bij een huurwoning 
1. Belanghebbende bewoont een woning, waarvan de hoogte van de woonkosten gelet op artikel 13 van 

de Wet op de huurtoeslag (maximale huurgrens) geen belemmering vormt voor toekenning van de 
huurtoeslag maar door omstandigheden buiten zijn schuld kan hij nog geen aanspraak maken op de 
huurtoeslag. De woonkostentoeslag wordt verstrekt tot de datum waarop de belanghebbende wel in 
aanmerking komt voor huurtoeslag. 

2. De woonkostentoeslag is gelijk aan het bedrag van de huurtoeslag die belanghebbende gelet op zijn 
leefomstandigheden en financiële situatie op grond van de Wet op de huurtoeslag voor woonkosten 
per maand zou ontvangen. 

3. Indien de woonkosten van een huurwoning het bedrag genoemd in artikel 13 van de Wet op de 
huurtoeslag te boven gaan is verlening van bijzondere bijstand mogelijk, voor zover door een wijziging 
in inkomsten of een gewijzigde situatie wat betreft inwoning de woonkosten niet zelf meer volledig 
kunnen worden voldaan. 

4. De woonkostentoeslag wordt in het geval genoemd in lid 3 toegekend voor de periode van maximaal  
één jaar. Daarbij wordt met toepassing van artikel 55 PW, de verplichting opgelegd om te zoeken naar 
goedkopere huisvesting waarvoor wel recht bestaat op huurtoeslag. Van zijn inspanningen dient 
belanghebbende bewijsstukken te overleggen. De periode waarover de woonkostentoeslag is 
toegekend, kan na afloop tijdelijk worden verlengd indien sprake is van bijzonder uitzonderlijke 
omstandigheden en voor zover het de belanghebbende niet te verwijten valt dat hij nog niet over 
goedkopere woonruimte beschikt. 
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Artikel 17. Woonkostentoeslag bij een koopwoning 
1. Aan een belanghebbende die een eigen woning bezit, die tevens door hem wordt bewoond en 

waarvan de hoogte van de woonkosten gelet op artikel 13 van de Wet op de huurtoeslag geen 
belemmering vormt voor toekenning van de huurtoeslag wordt een woonkostentoeslag verstrekt. 

2. De woonkostentoeslag is gelijk aan het bedrag van de huurtoeslag die de belanghebbende gelet op 
zijn leefomstandigheden en financiële situatie op grond van de Wet op de huurtoeslag voor 
woonkosten per maand zou ontvangen. 

3. Indien de woonkosten van de koopwoning het bedrag genoemd in artikel 13 van de Wet op de 
huurtoeslag te boven gaan is verlening van bijzondere bijstand mogelijk, voor zover door een wijziging 
in inkomsten of een gewijzigde situatie wat betreft inwoning de woonkosten niet zelf meer volledig 
kunnen worden voldaan. 

4. De woonkostentoeslag wordt in het geval genoemd in lid 3 toegekend voor de periode van maximaal 1 
jaar. Daarbij wordt met toepassing van artikel 55 PW, de verplichting opgelegd om te zoeken naar 
goedkopere huisvesting waarvoor wel recht bestaat op huurtoeslag. In ieder geval valt hieronder het 
te koop zetten van de eigen woning. Van zijn inspanningen dient belanghebbende bewijsstukken te 
overleggen. De periode waarover de woonkostentoeslag is toegekend, kan na afloop tijdelijk worden 
verlengd indien sprake is van bijzonder uitzonderlijke omstandigheden en voor zover het de 
belanghebbende niet te verwijten valt dat hij nog niet over goedkopere woonruimte beschikt. 

5. Artikel 7 lid 5 van deze beleidsregels, is van toepassing.  
 
Artikel 18. Kosten van inrichting en verhuizing 
1. Bij de aanvraag voor vervanging van duurzame gebruiksgoederen dient een redelijke 

afschrijvingstermijn in acht te worden genomen.  
2. Belanghebbende dient aan te tonen dat het oude gebruiksgoed aan vervanging toe is en niet meer 

te repareren is en levert hiertoe een rapport/bon in van een servicemonteur. 
3. De kosten (zoals voorrijkosten) zijn voor rekening van de klant indien blijkt dat het duurzaam 

gebruiksgoed niet aan vervanging toe is. Indien blijkt dat het duurzaam gebruiksgoed aan 
vervanging toe is, dan wordt bijzondere bijstand verleend voor de voorrijkosten van de 
servicemonteur tot een maximaal bedrag dat is opgenomen in het Financieel besluit sociaal domein. 

4. Als blijkt dat het gebruiksgoed te repareren is, kan voor deze kosten (inclusief de voorrijkosten) 
bijzondere bijstand om niet worden verstrekt. 

5. Voor het vaststellen van de noodzaak van vervanging van het duurzame gebruiksgoed waaronder 
inrichtingskosten kan een huisbezoek worden afgelegd. 
 

Hoofdstuk 6. Kosten van medische aard 
Artikel 19. Noodzaak medische kosten en voorliggende voorzieningen 
1. De basisverzekering wordt als voorliggende voorziening gehanteerd voor het verlenen van 

bijzondere bijstand. 
2. Medische kosten die op grond van de Zorgverzekeringswet medisch noodzakelijk worden geacht 

maar toch om budgettaire redenen niet of niet volledig worden vergoed, worden als medisch 
noodzakelijke kosten beschouwd. 

3. Voor een eigen bijdrage waar een besparingsmotief aan ten grondslag ligt, wordt alleen bijzondere 
bijstand verstrekt voor zover de eigen bijdrage de Nibud norm te boven gaat. 

4. Voor de overige medische kosten zal door middel van een aan te vragen medisch advies worden 
bepaald of de kosten als medisch noodzakelijk worden beschouwd. In voorkomende gevallen kan 
het college de medische noodzaak laten vaststellen door een hiervoor aangewezen instantie.  

5. De bijzondere bijstand moet aangevraagd zijn voor met de (voortgezette) behandeling wordt gestart 
en de kosten zijn gemaakt, zodat eerst een medisch advies kan worden opgevraagd om de 
noodzaak en eventueel de goedkoopst adequate voorziening vast te stellen. 
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Hoofdstuk 7. Overige kosten 
Artikel 20. Reiskosten 
1. Bijzondere bijstand voor reiskosten wordt vergoed op basis van de tarieven van OV9292 en de NS 

reisplanner (tweede klas).  
2. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor gebruik van bijzonder vervoer indien er sprake is van 

een medische noodzaak. In dit geval kan er een vergoeding op basis van gebruik van de eigen auto 
worden vastgesteld. Deze vergoeding wordt vastgesteld op de feitelijk te rijden kilometers op basis 
van de kortste route op basis van de ANWB-routeplanner. Het uitkeringsbedrag is in alle gevallen 
vastgesteld op een bedrag dat is vastgelegd in het Financieel besluit sociaal domein. 

3. De reiskosten in verband met bezoek aan een gedetineerde kunnen in aanmerking komen voor 
bijzondere bijstand. De gedetineerde moet tot het gezin behoren. Met gezin wordt bedoeld gehuwd 
of daaraan gelijkgesteld en de inwonende kinderen tot 18 jaar. 
a. Er kan bijzondere bijstand worden verleend indien de gedetineerde verblijft in een gesloten 

inrichting en geen recht heeft op verlof; 
b. De bijzondere bijstand wordt vastgesteld op een bezoekfrequentie van maximaal één keer per 

twee weken per gezinslid. 
5. De reiskosten die gemaakt worden door gezins- en familieleden voor bezoek aan een elders 

verpleegde/verzorgde (bijvoorbeeld ziekenhuis of verzorgingstehuis) kunnen in aanmerking komen 
voor vergoeding als bijzondere bijstand.  
a. Onder gezins- en familieleden worden verstaan: 

i. degenen die tot het gezin behoren (partner en (pleeg)kinderen); 
ii. verdere familieleden in de eerste graad (ouders, kinderen); 
iii. in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld ernstige ziekte, ook overige directe familieleden (tweede 

graad; broers/zussen, grootouders, kleinkinderen). 
b. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende bezoekfrequentie: 

i. bij ernstige ziekte: 
- voor gezinsleden: 2 x per week; 
- voor andere eerstegraads familieleden: 1 x per week; 
- voor tweedegraads familieleden: 1 x per 2 weken. 

ii. bij langdurige verpleging of verzorging: 
- voor gezinsleden: 1 x per 2 weken; 
- voor andere eerstegraads familieleden: 1 x per 4 weken; 
- voor tweedegraads familieleden: 1 x per 6 weken. 

6. De reiskosten voor bezoek aan een uit huis geplaatst kind door ouder(s) komen voor bijzondere 
bijstand in aanmerking. Er kan bijzondere bijstand worden verleend indien er een bewijs van 
uithuisplaatsing is. De bijzondere bijstand wordt vastgesteld aan de hand van de bezoekregeling die 
opgesteld is door de instelling zoals bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg. De reiskosten die gemaakt 
worden in verband met een omgangsregeling omdat beide ouders niet dichtbij elkaar wonen, komen 
niet in aanmerking voor bijzondere bijstand. 

 
Hoofdstuk 8. Categoriale bijzondere bijstand 
Artikel 21. Collectieve (aanvullende) zorgverzekering 
1. Belanghebbenden met een netto maandinkomen tot en met 120% van de geldende bijstandsnorm, 

exclusief vakantiegeld, en een vermogen onder de voor hem van toepassing zijnde vermogensgrens 
kunnen deelnemen aan de collectieve (aanvullende) zorgverzekering van de door het college 
aangewezen zorgverzekeraar. 

2. In uitzondering op lid 1 kunnen studenten als bedoeld in artikel 13 lid 2 onder c van de PW niet 
deelnemen aan de collectieve (aanvullende) zorgverzekering. 
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3. De collectieve (aanvullende) zorgverzekering eindigt indien: 
a. het netto-inkomen exclusief vakantiegeld hoger wordt dan genoemd in lid 1; 
b. verzekerde verhuist buiten de gemeente Haarlemmermeer. 

4. De verzekering eindigt per de eerste januari van het volgend kalenderjaar. 
5. Indien verzekerde komt te overlijden, eindigt de collectieve verzekering met ingang van de dag na 

het overlijden. 
 
Artikel 22. Premie aanvullende ziektekostenverzekering 
1. Belanghebbenden met een netto maandinkomen tot en met 120% van de van toepassing zijnde 

bijstandsnorm, hebben recht op een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt rechtstreeks 
betaald aan de door het college aangewezen zorgverzekeraar.  

2. Indien niet het hele jaar recht op bijzondere bijstand bestaat, wordt het bedrag naar rato van de 
periode waarover wel het recht bestaat omgerekend. 

 
Hoofdstuk 9. Slotbepalingen 
Artikel 23. Slotbepalingen 
1. Het college kan ter nadere uitvoering van deze beleidsregels uitvoeringsregels opstellen. 
2. In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met 

de bedoeling van deze regels, beslist het college. 
3. Deze beleidsregels zijn van toepassing op aanvragen waarop op of na 31 december 2018 een besluit 

wordt genomen. 
4. Deze beleidsregels treden in werking op 31 december 2018 dan wel, indien dat later is, op de dag dat 

de Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 in werking treedt 
en vervangen de beleidsregels minimabeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017, het 
verstrekkingenboek bijzondere bijstand gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2018, de 
Verordening individuele inkomenstoeslag, Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015,  
de Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 
en de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017, 
met dien verstande dat laatstbedoelde regelingen blijven gelden in situaties waarbij sprake is van 
negatieve gevolgen voor de belanghebbende van de inwerkingtreding van deze beleidsregels.  

5. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels Bijzondere Bijstand gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019. 
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Toelichting 
 
Hoofdstuk 1 Inleiding 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de PW en de daarin opgenomen mogelijkheden 
tot het verstrekken van zowel individuele als categoriale bijzondere bijstand.  
De beleidsregels zijn een nadere uitwerking van het gemeentelijke armoede- en minimabeleid en de van 
toepassing zijnde verordeningen op het gebied van het Sociaal Domein en het armoede- en 
minimabeleid. In deze beleidsregels zijn zo weinig mogelijk bedragen genoemd. De maximale 
vergoedingen, normbedragen en dergelijke, zijn opgenomen in het Financieel besluit sociaal domein. 
 
Met deze beleidsregels wordt beoogd om zoveel mogelijk duidelijkheid, rechtsgelijkheid en 
rechtszekerheid te waarborgen. Desalniettemin kunnen er zich situaties voordoen waarin onverkorte 
handhaving van deze regels onrecht zouden doen aan de doelstelling van bijzondere bijstandsverlening. 
Derhalve moet, zowel individueel (per besluit) als categoriaal (in de beleidsregels neergelegd 
uitvoeringsbeleid) uitdrukkelijk de mogelijkheid blijven bestaan om af te wijken van de hier neergelegde 
regels. Uiteraard zal het besluit in die gevallen ook de motivering moeten omvatten waarom in die situatie 
van de beleidsregels moet worden afgeweken. Daar waar niet in de beleidsregels wordt voorzien, wordt 
het handboek “Grip op PW” geraadpleegd en neemt het college een besluit. 
 
 
Hoofdstuk 2 Algemeen 
2.1 Inleiding 
Bij de beoordeling van het recht op bijzondere bijstand dient de volgende volgorde te worden 
aangehouden: 
1. Doen de kosten zich voor? Zo ja, beoordeel dan vraag 2. Zo nee, wijs de aanvraag af. 
2. Zijn de kosten in het individuele geval noodzakelijk? Zo ja, beoordeel dan vraag 3. Zo nee, wijs de 

aanvraag af. 
3.  Vloeien de kosten voort uit bijzondere individuele omstandigheden? Zo ja, beoordeel dan vraag 4, 

zo nee wijs de aanvraag af. 
4. Kunnen de kosten worden voldaan uit de bijstandsnorm, het vermogen en het inkomen voor zover 

dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm? Zo nee, ken de aanvraag toe. Zo ja, wijs de aanvraag af. 
 
Ad 1. Wil een belanghebbende in aanmerking kunnen komen voor bijzondere bijstand voor bepaalde 
kosten dan zal hij om te beginnen de gestelde kosten ook daadwerkelijk moeten hebben gemaakt. Indien 
de kosten niet daadwerkelijk gemaakt worden, is er geen verlening van bijzondere bijstand mogelijk.  
Ad 2 Uitgaande van het maatwerkprincipe past het dat het college slechts bijzondere bijstand verleent 
aan personen bij wie is vastgesteld dat de betreffende kosten in het voorliggende individuele geval ook 
daadwerkelijk noodzakelijk zijn. Er dient dus altijd een toetsing aan de omstandigheden van het 
individuele geval plaats te vinden.  
Ad 3 Er bestaat alleen recht op bijzondere bijstand indien er sprake is van bijzondere omstandigheden in 
het individuele geval. Dit betekent dus, dat niet de eisen van de samenleving in relatie tot de aard van de 
kosten bepalend zijn, maar de omstandigheden in het individuele geval. Het is derhalve niet mogelijk om 
bijzondere bijstand te weigeren voor kosten die naar de eisen van de samenleving in het algemeen niet 
als noodzakelijk worden beschouwd. Het is alleen van belang of zich in het concrete geval bijzondere 
omstandigheden voordoen die de kosten noodzakelijk maken. Zo ja, dan bestaat er mogelijk recht op 
bijzondere bijstand.  
Ad 4. Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, dat is bedoeld ter 
voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met inbegrip van de component 
reservering, in beginsel toereikend is (zie TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 13 en 14). De algemene 
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bijstand is dus een uitkering voor de kosten van levensonderhoud die als het ware is opgebouwd uit een 
aantal deeluitkeringen: een voor woonkosten, een voor kleding, een voor voedsel, etc. Er bestaat alleen 
recht op bijzondere bijstand wanneer een van de deeluitkeringen van de algemene bijstand niet in de 
specifieke kosten voorziet. In welke kosten de algemene bijstand nu precies wel en niet voorziet is 
uiteindelijk ter beoordeling aan de rechter. Hiervan bestaat geen vaste lijst. De mate waarin een 
belanghebbende de kosten kan voldoen uit het vermogen en het inkomen voor zover dit meer bedraagt 
dan de bijstandsnorm noemen we in navolging van artikel 35 lid 1 PW draagkracht. Het college heeft in 
het kader van de bijzondere bijstand volledige vrijheid in de vaststelling van de draagkracht van de 
belanghebbende (TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 64-65). Dit betekent dat het college zelf bepaalt welk 
deel van de middelen bij de vaststelling van de draagkracht in aanmerking wordt genomen.  
 
Hoofdstuk 6 kosten van medische aard 
Bij het bepalen of er bijzondere bijstand kan worden verstrekt voor medische kosten is het van belang om 
de medische noodzakelijkheid vast te stellen, omdat alleen dan de kosten (deels) kunnen worden 
vergoed. Als uitgangspunt wordt genomen dat alle kosten die onder de basisverzekering vallen en 
volledig of deels worden vergoed als medisch noodzakelijke kosten worden beschouwd. Daarnaast wordt 
voorgesteld om de onderstaande medische kosten in aanmerking te laten komen voor bijzondere 
bijstand, omdat deze op grond van de Zvw medisch noodzakelijk worden geacht maar toch om 
budgettaire redenen niet of niet volledig worden vergoed:  
• brillen en contactlenzen;  
• eigen bijdrage voor de uitneembare volledige prothetische voorziening voor de boven en/of onderkaak 

(“ kunstgebit”);  
• eigen bijdrage in de kosten van psychotherapie die op grond van de AWBZ wordt opgelegd;  
• de kosten van behandelingen fysiotherapie en oefentherapie;  
• eigen bijdrage voor een pruik;  
• eigen bijdrage in orthopedisch schoeisel;   
• eigen bijdrage in kraamzorg;  
• dieetkosten.  
Voor de overige medische kosten zal door middel van een aan te vragen medisch advies moeten worden 
bepaald of de kosten als medisch noodzakelijk kunnen worden beschouwd. Als dit niet het geval is dan 
komen de kosten niet voor vergoeding vanuit de bijzondere bijstand in aanmerking.   
In voorkomende gevallen kan het college de medische noodzaak laten vaststellen door een hiervoor 
aangewezen instantie. De bijzondere bijstand moet aangevraagd zijn voor met de (voortgezette) 
behandeling wordt gestart en de kosten zijn gemaakt, zodat eerst een medisch advies kan worden 
opgevraagd om de noodzaak en eventueel de goedkoopst adequate voorziening vast te stellen, tenzij de 
noodzaak achteraf alsnog kan worden vastgesteld. 
 



Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;  

gelet op de artikel 31 van de Participatiewet, artikel 4a en 8 van de Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 4a en 8 van de Wet 
inkomensvoorziening oudere gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; 

gelezen het voorstel d.d. 15 oktober 2018;  

besluit vast te stellen: 

 

Beleidsregels inkomstenvrijlating 
Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 

  



HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALING REGELING 
Artikel 1. Begripsbepaling 
Onder inkomstenvrijlating wordt verstaan het vrijlaten van de inkomsten die op grond van: 
a.  artikel 31, tweede lid onder n van de Participatiewet, artikel 8, tweede lid van de IOAW en artikel 8, 

derde lid van de IOAZ gedurende een periode van 6 maanden niet aangemerkt worden als 
middelen en die bijdragen aan arbeidsinschakeling; 

b.  artikel 31, tweede lid onder r van de Participatiewet, artikel 8, vijfde lid van de IOAW en artikel 8, 
negende lid van de IOAZ gedurende een periode van 30 aaneengesloten maanden niet 
aangemerkt worden als middelen en die bijdragen aan arbeidsinschakeling; 

c.  artikel 31, tweede lid onder y van de Participatiewet, artikel 4b en artikel 8, het zevende en achtste 
lid van de IOAW en artikelen 4b en artikel 8, elfde en twaalfde van de IOAZ niet aangemerkt 
worden als middelen, tenzij er niet langer sprake is van een medische urenbeperking. 

 
HOOFDSTUK 2: BELEIDSREGELS INKOMSTENVRIJLATING  
Artikel 2. Vaststelling recht 
1.  De inkomstenvrijlating als bedoeld in artikel 1 van deze beleidsregels, gaat in op de eerste dag van 

de maand waaraan de inkomsten moeten worden toegerekend. 
2.  Aan de inkomstenvrijlating als bedoeld in het eerste lid onder a van artikel 1 wordt als eerste 

toepassing gegeven, daarna wordt toepassing gegeven aan de inkomstenvrijlating als bedoeld in 
het eerste lid onder b van artikel 1, alvorens de inkomstenvrijlating als bedoeld in het eerste lid 
onder c van artikel 1 toe te passen.  

3.  Om voor een vrijlating van inkomsten als bedoeld in artikel 1 in aanmerking te komen, moet er in 
ieder geval sprake van zijn dat de belanghebbende legale inkomsten ontvangt uit deeltijd arbeid, 
waarbij de werkzaamheden na de ingangsdatum van de uitkering zijn begonnen. 

4.  Voor toepassing van een inkomstenvrijlating dienen de inkomsten uit arbeid in deeltijd als bedoeld 
in lid 3, samen met andere inkomensbestanddelen, niet hoger te zijn dan de toepasselijke 
bijstandsnorm of grondslag. 

5.  Als inkomsten uit arbeid in deeltijd worden mede aangemerkt: 
• doorbetaling van loon door de werkgever tijdens ziekte; 
• een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg of  de Ziektewet in verband met ziekte als 

gevolg van zwangerschap en bevalling; of 
• inkomen uit arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep indien het aantal uren dat in dat bedrijf 

of beroep wordt gewerkt minder bedraagt dan 1225 uur op jaarbasis. 
6.  Voor de periode van inkomstenvrijlating als bedoeld in artikel 1 onder a is niet vereist dat het een 

aaneengesloten periode betreft.  
7.  Het college stelt het recht op een inkomstenvrijlating ambtshalve of, wanneer dit niet mogelijk is, op 

schriftelijke aanvraag vast. 
8. Het college stelt bij een aanvraag voor levensonderhoud, indien er sprake is van inkomsten, direct 

het recht op inkomstenvrijlating vast.   
9.  Het college bepaalt, als dit noodzakelijk is, welke gegevens een uitkeringsgerechtigde voor de 

vaststelling van het recht op een inkomstenvrijlating moet verstrekken, alsmede de wijze en het 
tijdstip waarop hij de gegevens moet verstrekken. 

 
Artikel 3. Geen recht op inkomstenvrijlating  
1. Geen recht op inkomstenvrijlating bestaat als belanghebbende:  

a. illegale inkomsten uit arbeid verworven heeft; 
b. jonger is dan 27 jaar.  

2.  Indien bij toepassing van artikel 1 onder a de nieuwe uitkeringsperiode minder dan 6 maanden na 
de ingangsdatum van de inkomstenvrijlating aanvangt, ontstaat geen nieuw recht op 
inkomstenvrijlating. 



3.  Indien bij toepassing van artikel 1 onder b de nieuwe uitkeringsperiode minder dan 30 maanden na 
de ingangsdatum van de inkomstenvrijlating aanvangt, ontstaat geen nieuw recht op 
inkomstenvrijlating. 

 
Artikel 4. Eenmalige toekenning inkomstenvrijlating 
1.  De inkomstenvrijlating wordt éénmaal per uitkeringsperiode toegekend. 
2.  Als dezelfde uitkeringsperiode wordt aangemerkt: 

a. de periode waarin een uitkering aaneengesloten of na een onderbreking die korter is dan 30 
dagen wordt voortgezet; 
b. de situatie waarin de uitkering wordt hersteld, na een onderbreking wegens verblijf in detentie, 
verblijf in het buitenland of verblijf in een inrichting, ongeacht de duur van de onderbreking; 
c. de situatie waarin sprake is van voortzetting van een uitkering die in een andere gemeente al 
werd verstrekt; 
d. de situatie waarin na wijziging van bijvoorbeeld woon- of gezinssituatie de uitkering met een 
andere norm wordt voortgezet. 
  

Artikel 5. Herziening en intrekking recht inkomstenvrijlating 
Het college kan het recht op een inkomstenvrijlating herzien of intrekken als een inkomstenvrijlating 
ten onrechte op de toepasselijke bijstandsnorm of grondslag van een uitkeringsgerechtigde toegepast 
is. 
 
Artikel 6. Herziening, intrekking en terugvordering bijstand of uitkering 
Als het college een besluit tot herziening of intrekking als bedoeld in artikel 5 van deze beleidsregels 
genomen heeft, herziet het college het recht op bijstand/uitkering of trekt deze in overeenkomstig 
artikel 54 lid 3 Participatiewet of artikel 17 IOAW en IOAZ en vordert de ten onrechte of te hoog 
verstrekte bijstand/uitkering terug. 
  
HOOFDSTUK 3. SLOTBEPALING 
Artikel 7. Slotbepaling 
1. Het college kan ter nadere uitvoering van deze beleidsregels uitvoeringsregels opstellen. 
2. In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt 

met de bedoeling van deze regels, beslist het college. 
3. Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werken terug 

tot en met 31 december 2018.  
4. De beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels Inkomstenvrijlating Participatiewet, IOAW 

en IOAZ gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019’. 
5. Deze beleidsregels zijn van toepassing op aanvragen waarop op of na 31 december 2018 een 

besluit wordt genomen. 
 

  



 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;  
 
gelet op artikel 18a van de Participatiewet, artikel 20a van de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 20a van de Wet 
inkomensvoorziening oudere gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; 
 
gelezen het voorstel d.d. 15 oktober 2018;  
 
besluit vast te stellen: 
 

 
 
 

Beleidsregels bestuurlijke boete gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 

 
 
  



 
Hoofdstuk I Algemeen  
 
Artikel 1. Begrippen  
1.  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:  

a. IOAW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers;  

b. IOAZ: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen;  

c. PW: de Participatiewet; 
d. Wet SUWI: de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;  
e. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude;  
f. boete: de bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a PW, artikel 20a lid 5 van de IOAW / IOAZ;  
g. recidive: onder recidive wordt verstaan een situatie zoals beschreven in artikel 18a, vijfde of 

zesde lid van de PW; 
h. inlichtingenplicht: de verplichting als bedoeld in, artikel 17, eerste lid, van de PW, artikel 13, 

eerste lid, van de IOAW, artikel 13, eerste lid, van de IOAZ en artikel 30c, tweede en derde lid, 
van de Wet SUWI;  

i. fictief inkomen: de uitkeringsnormen als bedoeld in de artikelen 20, 21, 22 en 22a van de PW; 
j. NVVK: Nederlands vereniging voor Volkskrediet, de branchevereniging voor 

schuldhulpverlening & sociaal bankieren. 
2.  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, 

hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht of de overige 
in deze beleidsregels aangehaalde wetten of regelingen. 
 

Hoofdstuk II Beleidsregels  
 
Artikel 2. Hoogte van de boete  
De hoogte van de boete wordt vastgesteld aan de hand van de volgende regels:  
1.  De beoordeling van de boete volgt de volgende vier categorieën van mate van verwijtbaarheid:  

a. Opzet: willens en wetens is de informatieplicht geschonden. De boete bedraagt 100% van het 
benadelingsbedrag. Het boetebedrag is maximaal € 82.000,-. 

b.  Grove schuld: grove onachtzaamheid. De boete bedraagt 75% van het benadelingsbedrag. Het 
boetebedrag is maximaal € 8.200,-.  

c.  Normale, gemiddelde verwijtbaarheid: geen opzet, wel verwijtbaar en er is sprake van een 
kennelijke vergissing. De boete bedraagt 50% van het benadelingsbedrag. Het boetebedrag is 
maximaal € 5.467,-.  

d.  Verminderde verwijtbaarheid: situaties zoals benoemd in artikel 3 van deze beleidsregels. De 
boete bedraagt 25% van het benadelingsbedrag. Het boetebedrag is maximaal € 2.734,-. 

2.  De hoogte van de boete, in geval van recidive (herhaling) zonder benadelingsbedrag, bedraagt 
maximaal € 150,-. De hoogte van de boete wordt beoordeeld aan de hand van de vier categorieën 
zoals beschreven in het eerste lid.  

3.  De boete in geval van recidive (herhaling) waarbij sprake is van een benadelingsbedrag bedraagt 
maximaal 25%, 50%, 75% of 150% van het benadelingsbedrag. De hoogte van de recidiveboete 
wordt beoordeeld aan de hand van de vier categorieën van verwijtbaarheid zoals beschreven in het 
eerste lid. 

4.  Voor de vaststelling van het benadelingsbedrag wordt uitgegaan van het bedrag dat in de 
betreffende periode netto (inclusief vakantietoeslag) teveel is uitbetaald. 



5.  Bij de beoordeling van de hoogte van de boete wordt tevens rekening gehouden met bijzondere 
omstandigheden en dringende redenen.  

6.  Bij de beoordeling van de boete wordt rekening gehouden met de draagkracht. Bij de berekening 
van de draagkracht wordt geen rekening gehouden met eventueel beschikbaar vermogen, tenzij dit 
vermogen is verkregen als gevolg van het niet nakomen van de inlichtingenverplichting. Als 
referentie-inkomen voor de voor beslag vatbare vrije ruimte van 10% wordt uitgegaan van de 
toepasselijke bijstandsnormen bedoeld in art. 475 c t/m e RV (Wetboek voor burgerlijke 
rechtsvordering) én van de kostendelersnorm op grond van artikel 22a PW.   

7.  Bij termijnbetaling van de boete gelden maximale termijnen, die mede worden bepaald door de 
mate van verwijtbaarheid:  
a. opzet: 24 maanden;  
b. grove schuld: 18 maanden;  
c. schuld: normale verwijtbaarheid: 12 maanden;  
d. verminderde verwijtbaarheid: 6 maanden.  

8.  Wanneer er sprake is van een opgelegde boete en terugvordering van de uitkering, wordt de boete 
als eerste geïnd.  

 
Artikel 3. Verlagen van de bestuurlijke boete bij verminderde verwijtbaarheid  
In het geval van een verminderde verwijtbaarheid van het betreffende gedrag van de belanghebbende 
kan de bestuurlijke boete worden verlaagd. Dit wordt beoordeeld naar de omstandigheden waarin de 
belanghebbende verkeerde op het moment dat hij de inlichtingenplicht had moeten nakomen.  
Bij de beoordeling van de mate waarin de gedraging aan de belanghebbende kan worden verweten 
leiden, onder andere, de hieronder genoemde criteria tot verminderde verwijtbaarheid:  
a.  de belanghebbende verkeerde in onvoorziene en ongewenste omstandigheden, die niet tot het 

normale levenspatroon behoren en die hem weliswaar niet in de feitelijke onmogelijkheid brachten 
om aan de inlichtingenverplichting te voldoen, maar die emotioneel zo ontwrichtend waren dat hem 
niet volledig valt toe te rekenen dat inlichtingen niet tijdig of onvolledig zijn verstrekt;  

b.  de belanghebbende verkeerde in een zodanige geestelijke toestand dat hem de overtreding niet 
volledig valt aan te rekenen;  

c.  de belanghebbende heeft wel inlichtingen verstrekt, die echter onjuist of onvolledig waren, of heeft 
anderszins een wijziging van omstandigheden niet onverwijld gemeld, maar uit eigen beweging 
alsnog de juiste inlichtingen verstrekt voordat de overtreding is geconstateerd, tenzij de 
belanghebbende deze inlichtingen heeft verstrekt in het kader van toezicht op de naleving van een 
inlichtingenverplichting, de zogenaamde zelfmelder; 

d.  in de situatie van de belanghebbende is sprake van een samenspel van omstandigheden, die  elk 
afzonderlijk niet maar in hun onderlinge samenhang bekeken, wel kunnen leiden tot de conclusie 
dat er sprake is van verminderde verwijtbaarheid; 

e.  de verwijtbaarheid kan ook gedeeltelijk veroorzaakt zijn door de gemeente als gevolg van 
tekortkomingen, onvolkomenheden of onvoorziene effecten in de uitvoering waardoor een 
onrechtmatigheid is ontstaan.  

 
Artikel 4. Verlagen of afzien van de bestuurlijke boete  
De bestuurlijke boete kan worden verlaagd of er kan worden afgezien van invordering in de volgende 
gevallen:  
1.  Wanneer er naast verminderde verwijtbaarheid omstandigheden zijn die aanleiding kunnen geven 

om de bestuurlijke boete te verlagen. Het gaat om omstandigheden die voor belanghebbende, of 
het gezin zódanig zijn, dat het toepassen van de regels de grenzen van redelijkheid en billijkheid 
zou overschrijden. In het bijzonder valt hierbij te denken aan het voorkomen van ongewenste 
gevolgen voor inwonende minderjarige kinderen, bijvoorbeeld uithuiszetting. Kinderen mogen niet 



de dupe worden van verwijtbare gedragingen van de ouders.  
Het verlagen van de bestuurlijke boete bij bijzondere omstandigheden is altijd maatwerk.  

2.  Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan van het opleggen van een bestuurlijke 
boete worden afgezien. Wat dringende redenen zijn, is afhankelijk van de concrete situatie en kan 
niet op voorhand worden vastgelegd. Dit wordt individueel beoordeeld. Het moet echter gaan om 
zeer uitzonderlijke gevallen.  

 
Artikel 5. Het geven van een schriftelijke waarschuwing  
1.  In de volgende situaties wordt bij schending van de inlichtingenplicht volstaan met het geven van 

een schriftelijke waarschuwing:  
a. als er geen sprake is van financiële benadeling; of  
b. als er wel sprake is van financiële benadeling maar belanghebbende binnen een redelijke 
termijn aan de inlichtingenplicht heeft voldaan; of 
c. als er sprake is van een benadelingsbedrag lager dan € 150,-.  

2.  Van een redelijke termijn is sprake als er:  
a.  binnen 60 dagen na afloop van de (laatste) schriftelijk meegedeelde periode aan de 

inlichtingenplicht wordt voldaan;  
b.  binnen 60 dagen na het moment van wijziging van de persoonlijke situatie van de 

belanghebbende aan de inlichtingenplicht wordt voldaan. 
 
Artikel 6. Kwijtschelden van de boete bij een schuldregeling 
1. Het college kan een boete geheel of gedeeltelijk kwijtschelden indien dit noodzakelijk is om een 

schuldregeling tot stand te laten komen. De bepalingen in artikel 18a lid 13 en 14 van de PW en 
20a lid 12 en 13 van de IOAW en IOAZ zijn overeenkomstig van toepassing. 

2. In ieder geval wordt tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding overgegaan indien: 
a. redelijkerwijs is te voorzien dat de debiteur niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn 

schulden; 
b. redelijkerwijs is te voorzien dat een schuldregeling met betrekking tot alle vorderingen van de 

overige schuldeisers zonder een zodanig besluit niet tot stand zal komen; of 
c. het verzoek tot medewerking aan een schuldsanering of schuldbemiddeling wordt ingediend 

door een bij het NVVK aangesloten schuldbemiddelingsinstantie of een Nederlandse gemeente. 
 
Hoofdstuk III Slotbepalingen  
 
Artikel 7. Gevallen waarin de beleidsregels niet voorzien  
In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien, beslist het college. 
 
 Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel  
1.  Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werken terug 

tot en met 31 december 2018 en vervangen de Beleidsregels bestuurlijke boete SWZ gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015, behoudens in situaties waarbij sprake is van negatieve 
gevolgen voor de belanghebbende.  

2.  Deze beleidsregels zijn ook van toepassing op alle boete-onderzoeken waarbij op de datum van 
inwerkingtreding door het college nog geen besluit is genomen, noch een besluit is genomen op 
bezwaar. 

3.  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels bestuurlijke boete gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019’.  

 
  



 
Toelichting op de Beleidsregels bestuurlijke boete gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 2019  
 
Hoofdstuk I Algemeen  
Bij besluit van 19 september 2016 is het Boetebesluit socialezekerheidswetten gewijzigd in verband 
met de mogelijkheid van het geven van een waarschuwing en naar aanleiding van een uitspraak van 
de Centrale Raad van Beroep (CRvB). 
In de artikelen van de desbetreffende uitkeringswetten waarbij de bestuurlijke boete is geregeld, is 
aangegeven dat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld of kunnen worden 
gesteld over: 
– de hoogte van de bestuurlijke boete bij fraude met uitkeringen; in dit kader worden ook factoren 
betrokken die van belang zijn voor de bepaling van de mate van verwijtbaarheid (op grond waarvan de 
uitvoerende instantie de bestuurlijke boete nader kan vaststellen); 
– de mogelijkheid om een waarschuwing te geven.  
Op deze onderdelen is het Boetebesluit socialezekerheidswetten 2017 aanpast. 
 
De hoogte van de bestuurlijke boete moet worden afgestemd op de ernst van de overtreding en de 
mate waarin zij aan de overtreder kan worden verweten, waarbij zo nodig rekening moet worden 
gehouden met de omstandigheden van het geval. Derhalve zal het college bij iedere concrete 
overtreding van de inlichtingenverplichting moeten beoordelen, welk boetebedrag in dat geval 
passend is. Daarnaast geldt tevens dat geen hogere boete opgelegd kan worden dan de maximale 
geldboete die de strafrechter zou hebben kunnen opleggen voor de desbetreffende strafrechtelijke 
overtreding met betrekking tot schending van de inlichtingenverplichting. Deze maximale boetes zijn 
opgenomen in de delictsomschrijvingen van de artikelen 227a, 227b, 447c en 447d Sr en bepaald op 
de vijfde, respectievelijk derde categorie. De met deze categorieën corresponderende boetebedragen 
staan vermeld in artikel 23, vierde lid, Sr. Deze boetecategorieën zijn thans ook 
opgenomen in de artikelen over de bestuurlijke boete in de sociale zekerheidswetten. 
 
Artikel 1. Begrippen  
Fictief inkomen  
De hoogte van de boete wordt vastgesteld met toepassing van de uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep van 11 januari 2016 (CRvB 11-01-2016, nr. 15/2099 WWB). Deze uitspraak voorziet in 
rekenregels om de draagkracht van de belanghebbende vast te stellen.  
De CRvB schrijft nu voor om bij die vaststelling uit te gaan van een ‘fictief inkomen’. Het betekent dat 
wordt uitgegaan van de uitkeringsnormen (inclusief de kostendelersnorm) zoals ze letterlijk in de PW 
staan. En niet zoals bedoeld in art. 475d van het Wetboek voor burgerlijke rechtsvordering (Rv). Het 
fictief inkomen houdt concreet in dat 10% van die bijstandsnormen (alleenstaande, alleenstaande 
ouder en gehuwden) wordt benut zónder toepassing van de beslagregels uit art. 475d van Rv 
(Centrale Raad van Beroep, 21-03-2017 / 16/2676). Daarin wordt rekening gehouden met vastgelegde 
andere financiële verplichtingen. Dat zijn met name de zorgpremie, woonkosten, aflossingen van 
schulden of derdenbeslag Centrale Raad van Beroep, 21-03-2017 / 16/2676 PW. 
.  
Mogelijkheid vaststelling van de beslagvrije voet conform de regels van Rv.  
Voor zowel een belanghebbende met een bijstandsnorm genoemd in artikel 475d Rv als een 
belanghebbende met de daarin niet opgenomen kostendelersnorm, wordt de beslagvrije voet van 90% 
opgehoogd conform de bepalingen van artikel 475d Rv. De belanghebbende dient hiertoe een 
verzoek in en overlegt de benodigde financiële informatie.  
 
 



 
Hoofdstuk II Beleidsregels  
Artikel 2. Hoogte van de boete  
Lid 1. De uitspraak van de CRvB van 24 november 2014 wijzigt de te bepalen hoogte van de boete. 
De bestaande boetesystematiek vervalt. Nieuw is dat moet worden uitgegaan van vier categorieën 
mate van verwijtbaarheid. De uitspraak betekent een grotere aandacht voor maatwerkbeoordeling. De 
minimumboete van € 150,- bij een benadelingsbedrag lager dan € 150,- is vervallen. Ook de bepaling 
dat voor alle benadelingsbedragen hoger dan € 150,- de boete maximaal gelijk is aan het 
benadelingsbedrag, vervalt. Er zijn vier vastgestelde maximale boetebedragen overgebleven: die van 
€ 82.000,- bij opzet, € 8.200,- bij grove schuld, € 5.647,- bij normale gemiddelde verwijtbaarheid en  
€ 2.734,- bij verminderde verwijtbaarheid. 
De grens voor het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie blijft vanaf € 50.000,- aan 
benadelingsbedrag.  
Lid 2. Bij herhaling van de schending van de inlichtingenplicht kan de boete nog ongewijzigd worden 
bepaald op maximaal 150% van het benadelingsbedrag. Wél dient in de bepaling van de hoogte 
toetsing aan de vier categorieën van mate van verwijtbaarheid te volgen. Het college dient opzet en 
grove schuld te bewijzen en heeft dus een verzwaarde onderzoeksplicht. 
 
Aspecten stelplicht en bewijslast:  
• Het college dient de belanghebbende te horen wanneer ze het voornemen heeft een boete op te 

leggen. Dit geldt alleen als het benadelingsbedrag hoger is dan € 340,-. Niet reageren werkt in het 
voordeel van de klant. Vooral als uit het dossier geen intentie blijkt. De boete kan dan niet hoger 
zijn dan 50% van het benadelingsbedrag.  

• Wanneer het college vragen stelt met betrekking tot de boeteoplegging (over het ‘waarom’) wordt 
aan de belanghebbende de cautie verleend (art. 5:10a Algemene wet bestuursrecht).  

• Heeft het college een inspanningsverplichting tot nader onderzoek? Wanneer het dossier geen 
feiten bevat die ondersteunen dat sprake kan zijn van opzet of grove schuld, is de boete maximaal 
50% van het benadelingsbedrag.  

Het benadelingsbedrag is het bedrag dat belanghebbende ten onrechte heeft ontvangen. Het bedrag 
aan bijstand uit de PW is een nettobedrag. Bij onterecht verleende bijzondere bijstand inclusief de 
individuele inkomens- en studietoeslag, gaat het om het volledige bedrag. De IOAW/IOAZ zijn bruto-
uitkeringen; de benadelingsbedragen als zodanig dan ook. De door het college verschuldigde sociale 
premies worden daarin niet meegenomen.  
Bij de berekening van de draagkracht wordt geen rekening gehouden met eventueel beschikbaar 
vermogen, tenzij dit vermogen is verkregen als gevolg van het niet nakomen van de 
inlichtingenverplichting. Een voorbeeld is een belanghebbende die gehandeld heeft in tweedehands 
auto’s en dit niet heeft gemeld. Met deze handel heeft de belanghebbende vermogen verworven. Met 
dit vermogen kan bij de berekening van de draagkracht rekening worden gehouden. 
 
Artikel 3. Verlagen van de bestuurlijke boete bij verminderde verwijtbaarheid  
Het college kan de boete verlagen als er sprake is van verminderde verwijtbaarheid als daarvoor 
dringende redenen aanwezig zijn. In het Boetebesluit staan een aantal criteria (niet limitatief) voor het 
aannemen van verminderde verwijtbaarheid.  
Het begrip verminderde verwijtbaarheid is geregeld bij AMvB (artikel 2a van het Boetebesluit sociale 
verzekeringswetten) en is ook van toepassing verklaard op de door de gemeente uit te voeren 
uitkeringsregelingen.  
Een aantal situaties is nader omschreven. Doel hiervan is de uitvoering te ondersteunen en 
uniformiteit in de uitvoering bevorderen. Deze twee toevoegingen maken een meer gewogen 
beoordeling van de verwijtbaarheid in veelvoorkomende situaties mogelijk. In deze beleidsregels wordt 



aangesloten bij deze niet limitatief gestelde regels en de daarmee geboden ruimte voor een bredere, 
individueel bepaalde toepassing.  
Er is geen sprake van verminderde verwijtbaarheid als belanghebbende de brieven van de gemeente 
niet begrijpt, bijvoorbeeld omdat belanghebbende de taal niet voldoende beheerst. Of als 
belanghebbende langere tijd niet in staat is om zijn belangen te behartigen. Hij zal er in dat geval voor 
moeten zorgen dat een ander zijn zaken regelt.  
Om vast te kunnen stellen dat er sprake is van verminderde verwijtbaarheid wordt gekeken naar het 
moment van de gedraging (toetsing ex tunc). 
 
Artikel 4. Verlagen of afzien van de bestuurlijke boete  
De bestuurlijke boete kan worden verlaagd indien sprake is van verminderde verwijtbaarheid of 
bijzondere omstandigheden. Hiervoor worden geen specifieke regels vastgesteld. Het gaat om zeer 
uitzonderlijke gevallen waarvan de omstandigheden voor belanghebbende of het gezin (inwonende 
minderjarige kinderen) zo bijzonder zijn dat het toepassen van de regels de grenzen van redelijkheid 
en billijkheid zouden overschrijden. Er vindt een individuele beoordeling plaats met toepassing van het 
‘maatwerk-principe’.  
Het afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete kan bij uitzonderlijk dringende redenen. Dit is 
het geval als de boete zou leiden tot onaanvaardbare gevolgen voor betrokkene of het gezin.  
De mogelijkheid om dit toch te kunnen doen komt het maatwerk ten goede. Het enkele feit dat het de 
belanghebbende aan financiële middelen ontbreekt om in het bestaan te voorzien, is onvoldoende om 
te kunnen spreken van dringende redenen (TK 2011-12, 33 207, nr.3, p. 47. Vergelijk ook CRvB 14-
02-2012, nr. 09/4506 WWB, LJN: BV6355). 
Verder kan belanghebbende door deze beleidsregel een beroep doen op een hardheidsclausule. Het 
afgeven van een beschikking dat het college afziet van het opleggen van een bestuurlijke boete is van 
belang indien men nogmaals niet voldoet aan de inlichtingenverplichting.  
 
Artikel 5. Het geven van een schriftelijke waarschuwing  
De eerste schending zonder benadelingsbedrag wordt geregistreerd als een formele waarschuwing.  
Daarnaast is er de situatie die vaak voorkomt waarbij een formele waarschuwing te zwaar is en niet 
past bij de aard van de geconstateerde verwijtbare gedraging. Dit komt veelvuldig voor en het gaat 
dan vaak om het onbewust niet opgeven van wijzigingen of omdat men het gewoonweg is vergeten. 
Een voorbeeld is het wachten op een salarisstrook van het uitzendbureau.  
Bij herhaling van nul-fraude, nadat een formele waarschuwing is afgegeven, wordt een boete 
beoordeeld zoals beschreven in artikel 2, tweede lid van deze beleidsregels.  
Dit artikel voorziet ook in het geven van een schriftelijke waarschuwing in geval van een 
kruimelbedrag.  
 



Artikel 6. Kwijtschelden van de boete bij een schuldregeling 
Het college is bevoegd om op grond van artikel 18a lid 13 en 14 van de PW en artikel 20a lid 12 en 13 
van de IOAW en IOAZ de boete geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden bij medewerking aan een 
schuldregeling. Dit kan alleen als er geen sprake is van opzet of grove schuld en voorts is gebleken 
dat binnen een jaar nadat de bestuurlijke boete is opgelegd niet nogmaals een overtreding van 
dezelfde gedraging zich heeft voorgedaan. De gedachte achter deze bepaling is dat een 
belanghebbende op deze wijze een brede toegang tot de minnelijke schuldregeling heeft. Niet alleen 
vermindert deze kwijtschelding de kans dat belanghebbende na het doorlopen van de schuldregeling 
weer in een uitzichtloze schuldsituatie terechtkomt. Ook private schuldeisers zullen een aangeboden 
schuldregeling als rechtvaardiger ervaren, en wellicht gemakkelijker accepteren, als ook de gemeente 
finale kwijting verleent voor het restant van de fraudevordering na het doorlopen van de 
schuldregeling.  
Het besluit tot kwijtschelding, bedoeld in het dertiende lid van artikel 18 PW, wordt ingetrokken indien 
binnen vijf jaar na dit besluit wederom een overtreding wegens eenzelfde gedraging wordt begaan. 
 
Hoofdstuk III Slotbepalingen  
Artikel 7. Gevallen waarin de beleidsregels niet voorzien  
Dit artikel behoeft geen verdere toelichting. 
 
Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel 
Dit artikel behoeft geen verdere toelichting. 



Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; 
  
gelet op artikel 63 van de Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
2019; 
 
gelezen het voorstel d.d. 15 oktober 2018;  
 
besluit vast te stellen: 
 
 

Beleidsregels terugvordering en 
invordering 

gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 2019 
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Artikel 1. Begripsbepalingen 
1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 

a. PW: Participatiewet; 
b. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers; 
c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

Zelfstandigen; 
d. Wmo 2015: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;  
e. WI: Wet inburgering; 
f. Bbz: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004; 
g. De wetten: de onder a tot en met f genoemde wetten en regelingen tezamen en de Jeugdwet; 
h. Awb: Algemene wet bestuursrecht; 
i. BW: Burgerlijk Wetboek; 
j. College; het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude; 
k. Debiteur: de persoon van wie wordt teruggevorderd. 

2. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, 
hebben dezelfde betekenis als in de wetten en de daarop berustende regelingen, alsmede in de 
Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 2. Toepassingsgebied 
Deze beleidsregels zijn van toepassing op terugvorderingen ingevolge de wetten alsmede op 
vorderingen ingevolge onverschuldigde betaling ex artikel 6: 203 e.v. BW, voor zover in de wetten en 
regelingen niet dwingend anders is bepaald. 
 

Artikel 3. Bevoegdheid 
Het college maakt gebruik van de bevoegdheid tot: 
a. het herzien of intrekken van het toekenningsbesluit zoals vermeld in de wetten; 
b. het terug-, invorderen en verrekenen van ten onrechte verleende uitkeringen, voorzieningen en 

gelden zoals vermeld in de wetten, tenzij in deze beleidsregels anders is bepaald; 
c. het vestigen van een recht van hypotheek- of, waar het niet-registergoederen betreft. Een 

pandovereenkomst, een en ander ter meerdere zekerheid tot terugbetaling van de verstrekte 
uitkering. 

Artikel 4. Dringende redenen en kruimelbedrag 
1. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan het college geheel of gedeeltelijk van 

herziening, intrekking of (verdere) invordering afzien. 
2. Indien het terug te vorderen bedrag lager is dan € 100,00 wordt een terugvorderingsbesluit 

genomen doch wordt er niet tot invordering overgegaan. 
 

Artikel 5. Brutering 
Het college maakt gebruik van de bevoegdheid om de uitkering bruto terug te vorderen in de gevallen 
zoals in de wetten omschreven. Echter, indien er géén sprake is van enig verwijtbaar gedrag van de 
zijde van de debiteur én de debiteur niet kan worden tegengeworpen dat de vordering niet in zijn 
geheel binnen het kalenderjaar waarop de vordering betrekking heeft is voldaan, wordt van brutering 
afgezien. 
 



Beleidsregels terugvordering en invordering gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 3 
 

Artikel 6. Terugvorderingsbeschikking 
Het college vermeldt in de terugvorderingsbeschikking, in aanvulling op hetgeen in artikel 4:86 Awb is 
gesteld, in ieder geval: 

a. de mogelijkheid voor de debiteur om voor het verstrijken van de gestelde betalingstermijn een 
gemotiveerd verzoek tot het treffen van een betalingsregeling te doen; 

b. dat, bij gebreke van tijdige betaling of het tijdig indienen van een verzoek tot het treffen van een 
betalingsregeling, het college zal overgaan tot het instellen van rechtsmiddelen waarmee 
uiteindelijk tot (dwang)invordering kan worden overgegaan. Alle hieruit voortkomende 
invorderingskosten kunnen op de debiteur worden verhaald. 

 

Artikel 7. Betalingsverplichting inwoners zonder uitkering 
1. Het college heeft de bevoegdheid om als betalingsverplichting een betaling van de volledige 

vordering ineens op te leggen, dan wel ambtshalve een maandelijkse aflossingstermijn vast te 
stellen. 

2. In de betalingsverplichting kunnen nadere voorwaarden worden opgenomen. 
3. Indien de debiteur in gebreke blijft tot volledige nakoming van de betalingsverplichting, wordt het 

besluit tot terugvordering wettelijk ten uitvoer gelegd. 
 

Artikel 8. Aflossingscapaciteit inwoners met een bijstandsuitkering 
1. Indien de debiteur een inkomen heeft op bijstandsniveau, bedraagt de aflossingscapaciteit, met in 

achtneming van de beslagvrije voet: 
a. maximaal 10% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm per maand, inclusief de 

vakantietoeslag, indien de vordering het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen 
aan de inlichtingenplicht als bedoeld in artikel 17 lid 1 van de Participatiewet. Er wordt geen 
rekening gehouden met eventuele toeslagen op grond van artikel  

b. maximaal 6% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm per maand, inclusief vakantietoeslag, 
in de overige situaties. 

2. Maximaal 6% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm per maand bij het aflossen aflossing van 
leenbijstand als bedoeld in artikel 51 van de Participatiewet.  

3. Indien de debiteur een bijstandsuitkering ontvangt op grond van artikel 20 van de Participatiewet 
vermeerderd met een toeslag op grond van 35 van de Participatiewet, wordt de 
aflossingscapaciteit met toepassing van lid 1 en 2, alleen berekend over de bijstandsnorm. 

4. In geval van beslaglegging door een derde, kan de aflossingscapaciteit ingevolge de 
bovengenoemde leden voor alle vorderingen worden bepaald op de volledige beslagruimte, zoals 
aangegeven in artikel 475d leden 1 en 2 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

 

Artikel 9. Tussentijdse beoordeling aflossingscapaciteit 
Het college is bevoegd om tussentijds de hoogte van een eerder vastgestelde aflossingsverplichting 
te verhogen dan wel te wijzigen in een aflossingsverplichting ineens indien de gewijzigde 
omstandigheden van de debiteur daartoe aanleiding geven of indien de debiteur desgevraagd geen 
informatie geeft over zijn omstandigheden. 
 

Artikel 10. Verzoek tot wijziging van de betalingsverplichting 
1. Het college kan de debiteur, die verzoekt om wijzing van de betalingsverplichting, de verplichting 

opleggen dit verzoek te onderbouwen door overlegging van financiële en overige relevante 
gegevens. 

2. Het verzoek tot wijziging van de betalingsverplichting heeft geen schorsende werking ten aanzien 
van de lopende betalingsverplichting. 
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Artikel 11. Verrekening en beslaglegging 
1. Indien de debiteur niet tot minnelijke betaling van de vordering overgaat, wordt het 

terugvorderingsbesluit ten uitvoer gelegd door middel van verrekening met de uitkering, verstrekt 
door een andere gemeente of uitkeringsinstantie dan wel door middel van invordering bij 
dwangbevel en beslaglegging. 

2. Het college kan tevens de invordering overdragen aan een derde. 
3. De aan het tweede lid verbonden invorderingskosten worden volledig doorberekend aan de 

debiteur. 
 

Artikel 12. Uitstel van betaling 
1. Indien de financiële situatie of de bijzondere omstandigheden van de debiteur hiertoe aanleiding 

geven, kan het college op verzoek daartoe besluiten tot het verlenen van uitstel van betaling 
gedurende een bepaalde periode. 

2. Nadat een dwangbevel wettelijk ten uitvoer is gelegd, kan het college op verzoek besluiten de 
aflossingsverplichting te matigen, met handhaving van het derdenbeslag. 

3. Aan het uitstel van betaling, dan wel de matiging van de betalingsverplichting, kan het college 
voorwaarden verbinden. 

 

Artikel 13. Afkoop van de restantvordering 
1. Het college kan, indien volledige invordering op een andere wijze naar het oordeel van het college 

minder rendabel zal zijn, besluiten tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de vordering na 
betaling van 50% van de restschuld ineens. 

2. Het college besluit – behoudens dringende redenen - niet tot kwijtschelding: 
a. indien en voor zover de vordering wordt gedekt door pand of hypotheek; 
b. indien de vordering het gevolg is van het niet of niet behoorlijk nakomen van de 

inlichtingenplicht en de betaling ineens minder bedraagt dan 50% van de restschuld. 
 

Artikel 14. Kwijtschelding bij schuldregeling 
1. Het college kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de teruggevorderde 

uitkering, indien: 
a. redelijkerwijs is te voorzien dat de debiteur niet zal kunnen voortgaan met het betalen van 

zijn schulden; 
b. redelijkerwijs is te voorzien dat een schuldregeling met betrekking tot alle vorderingen van 

de overige schuldeisers zonder een zodanig besluit niet tot stand zal komen; 
c. de vordering wegens teruggevorderde bijstand ten minste wordt voldaan naar evenredigheid 

met de vorderingen van de schuldeisers van gelijke rang; 
d. het verzoek tot medewerking aan een schuldsanering of schuldbemiddeling wordt ingediend 

door een bij het NVVK aangesloten schuldbemiddelingsinstantie of een Nederlandse 
gemeente. 

2. Het college verleent geen kwijtschelding als bedoeld in lid 1: 
a. indien de terugvordering van bijstand het gevolg is van het niet of niet behoorlijk nakomen 

van de inlichtingenplicht en waarbij als gevolg van dit gedrag aangifte is gedaan bij het 
Openbaar Ministerie; 

b. indien de vordering is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld als bedoeld in artikel 2a, 
leden 3 en 5 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten. 

c. indien en voor zover de vordering wordt gedekt door pand of hypotheek. 
3. Het besluit tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de teruggevorderde bijstand treedt niet in 
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werking voordat een schuldregeling overeenkomstig het eerste lid tot stand is gekomen. 
4. Het besluit tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de teruggevorderde bijstand wordt 

ingetrokken of ten nadele van de debiteur gewijzigd indien: 
a. de debiteur zijn schuld aan het college niet overeenkomstig de schuldregeling voldoet; 
b. onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige 

gegevens tot een ander besluit zou hebben geleid. 
 
Artikel 15. Afzien van (verdere) terugvordering 
1. Het college kan afzien van terugvordering indien de debiteur: 

a. gedurende vijf jaar volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan en tenminste 50% van 
de hoofdsom is terugbetaald; 

b. gedurende vijf jaar niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, maar het 
achterstallige bedrag over die periode, vermeerderd met de daarover verschuldigde wettelijke 
rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten, alsnog betaalt; 

c. gedurende vijf jaar geen betalingen heeft verricht en het niet aannemelijk is dat hij deze op 
enig moment zal gaan verrichten; 

d. een bedrag overeenkomend met tenminste 50% van de restschuld, in één keer aflost. 
2. Lid 1 is niet van toepassing op vorderingen die ontstaan zijn op grond van artikel 58 lid 1 van de 

PW. 
3. In afwijking van het gestelde in lid 1 en 2, kan het college afzien van terugvordering van een 

vordering die is ontstaan als gevolg van het niet voldoen aan de verplichtingen ingevolge artikel 
17 lid 1 van de Participatiewet, indien de debiteur: 
a. gedurende tien jaar volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan en tenminste 50% van        
de hoofdsom is terugbetaald; 
b.  gedurende tien jaar niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, maar het             
achterstallige bedrag over die periode, vermeerderd met de daarover verschuldigde wettelijke 
rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten, alsnog betaalt; 
c. gedurende tien jaar geen betalingen heeft verricht en het niet aannemelijk is dat hij deze op 
enig moment zal gaan verrichten; 
d. een bedrag overeenkomend met tenminste 50% van de restschuld, in één keer aflost. 

 
Artikel 16. Aflossingsvoorwaarden krediethypotheek c.q. pand 
1. Aflossing van de geldlening die is verleend onder verband van hypotheek c.q. pand vindt plaats 

gedurende ten hoogste tien jaar. 
2. De aflossing vangt aan op het moment van beëindiging van de inkomensvoorziening en vindt 

maandelijks plaats. 
3. Het maandbedrag van de aflossing wordt telkens voor een periode van één jaar vastgesteld 

overeenkomstig artikel 8 lid 3 van deze beleidsregels. 
4. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, stelt het college het maandbedrag van de 

aflossing voor een langere periode dan één jaar vast, dan wel wordt zo nodig tussentijds, het 
maandbedrag van de aflossing op een lager dan wel hoger bedrag vastgesteld. 

5. Bij de beoordeling van de omstandigheden als bedoeld in het vierde lid kan rekening worden 
gehouden met noodzakelijke, voor eigen rekening van belanghebbende komende, bijzondere 
bestaanskosten. Deze kunnen in mindering worden gebracht op het inkomen. 

6. Indien belanghebbende tijdens de aflossingsperiode van tien jaar nalatig is in het voldoen van de 
vastgestelde aflossing, is het nog niet afgeloste deel van de geldlening terstond opeisbaar en is 
daarover tevens de wettelijke rente verschuldigd. 
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Artikel 17. Rentevordering 
1. Indien door toepassing van artikel 16, vierde tot en met het zesde lid, na afloop van de 

aflossingsperiode van tien jaar een deel van de geldlening nog niet is afgelost, is vanaf dat moment 
maandelijks rente verschuldigd over het nog niet afgeloste deel van de geldlening. 

2. De rente, bedoeld in het eerste lid, is de wettelijke rente, verminderd met 3 procent. 
3. Indien belanghebbende naar het oordeel van het college de rente geheel of gedeeltelijk kan 

betalen, doch niet kan aflossen, wordt een betaling eerst tot ten hoogste het bedrag van de 
verschuldigde maandrente aangemerkt als aflossing en wordt de rente die daardoor niet wordt 
betaald bijgeschreven bij het nog niet afgeloste deel van de geldlening. 

4. Indien belanghebbende naar het oordeel van het college geen rente kan betalen, wordt de 
verschuldigde rente bijgeschreven bij het nog niet afgeloste deel van de geldlening. 

5. Over een bijgeschreven rentevordering is geen rente verschuldigd. 
 
Artikel 18. Aflossing geldlening bij vererving en verkoop woning. 
1. Bij verkoop of bij vererving van de woning en indien het een echtpaar betreft bij vererving na 

overlijden van de langstlevende echtgenoot, wordt het nog niet afgeloste deel van de geldlening, 
alsmede de op grond van artikel 17, derde en vierde lid, bijgeschreven rente, terstond afgelost.  

2. Bij verkoop van de woning kan het college wegens bijzondere omstandigheden van medische of 
sociale aard van belanghebbende, na toepassing van het eerste lid, besluiten tot het verlenen van 
een nieuwe geldlening eveneens onder verband van hypotheek of pandrecht voor de aankoop van 
een andere woning, woonwagen of woonschip, tot ten hoogste het bedrag van de ingevolge het 
eerste lid afgeloste geldlening, onder de voorwaarde dat belanghebbende het na aflossing 
vrijgekomen vermogen volledig inzet voor de aankoop van de andere woning, woonwagen of 
woonschip. 

3. Indien bij verkoop van de woning op basis van de waarde in het economisch verkeer bij vrije 
oplevering het voor de afrekening beschikbare bedrag lager is dan het resterende bedrag van de 
geldlening en van de rentevordering, wordt het verschil kwijtgescholden. 

 
Artikel 19. Toepassing laatst gevestigde hypotheek c.q. laatst gevestigd pandrecht bij niet 
duurzame onderbreking uitkering 
Indien binnen een periode van twee jaar na beëindiging van een inkomensvoorziening onder verband 
van hypotheek of pandrecht wederom recht op uitkering bestaat, wordt deze/dit verleend met 
toepassing van de laatst gevestigde hypotheek c.q. het laatst gevestigde pandrecht. 
 
Artikel 20. Jaarlijkse opgave restantschuld en rentevorderingen 
Aan belanghebbende wordt telkens na afloop van een kalenderjaar een opgave verstrekt van de stand 
van de geldlening en van de rentevorderingen. 
 

Artikel 21. Opschorting invordering 
Het college schort de invordering, in het geval van een bezwaar- of beroepschrift, enkel op indien de 
directe invordering onevenredig belastend is voor de debiteur of het niet opschorten van de 
invordering financiële risico’s voor het college oplevert. 
 

Artikel 22. Slotbepalingen 
1. Het college kan ter nadere uitvoering van deze beleidsregels uitvoeringsregels opstellen. 
2. In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt 

met de bedoeling van deze regels, beslist het college. 
3. Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werken terug 

tot en met 31 december 2018, behoudens in situaties waarbij sprake is van negatieve gevolgen 



Beleidsregels terugvordering en invordering gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 7 
 

voor de belanghebbende en vervangen daarmee de Beleidsregels Terug- en Invordering en 
Verhaal Participatiewet 2015 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

4. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels Terugvordering en invordering 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019. 

5. Deze beleidsregels zijn van toepassing op datgene wat in artikel 2 wordt bedoeld waarop op of na 
31 december 2018 een besluit wordt genomen. 
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Toelichting Beleidsregels terugvordering en invordering gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 2019 
 
ALGEMEEN 
De gemeente is verantwoordelijk voor de verlening van uitkeringen, voorzieningen en 
vergoedingen op grond van een groot aantal wetten: de Participatiewet, de IOAW/IOAZ, het BBZ, de 
WI, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. In bepaalde situaties is er sprake van uitkeringen of vergoedingen 
die belanghebbende later terug moet betalen aan de gemeente. Dit kan zijn omdat belanghebbende  
onjuiste inlichtingen heeft verstrekt of niet aan de voorwaarde voor verlening heeft voldaan. Maar ook, 
omdat achteraf blijkt dat andere middelen zijn verkregen of dat de uitkering als lening is bedoeld. 
Voor al deze situaties zijn deze beleidsregels bedoeld. Met de vaststelling van deze beleidsregels is 
invulling gegeven aan de beleidsruimte die bij terugvordering van gelden bestaat. Omdat niet alle 
wetten dezelfde ruimte geven voor alle vorderingen waarover deze regels gaan, is nadrukkelijk 
bepaald dat deze regels buiten werking blijven waar het wettelijk kader hiervoor de ruimte niet 
geeft. 
Als uitgangspunten voor het terugvorderingsbeleid geldt: 
• hoofdregel is dat een vordering volledig moet worden terugbetaald. Eigen verantwoordelijkheid 

van de burger staat voorop; 
• in het opleggen van betalingsverplichtingen is de spontane nakoming van de betalingsverplichting 

belangrijker dan een maximale betaling naar draagkracht. Dit betekent dat invordering minder 
arbeidsintensief is; 

• voorkomen moet worden dat er enorm veel energie gestopt moet worden in het laten nakomen 
van opgelegde betalingsverplichtingen. De mogelijkheid bestaat om hierop in het individuele geval 
op ambtelijk niveau een afweging te maken. Fraude mag niet lonen. Terugvordering is het sluitstuk 
van handhaving. Beleidsregels met betrekking tot fraudevorderingen zijn daarom strenger; 

• bij terug- en invordering wordt rekening gehouden met de gevolgen voor uitstroom naar werk en 
de schuldenpositie van belanghebbende; 

• kortom: bij besluiten en handelingen met betrekking tot terug- en invordering speelt de integrale 
benadering van belanghebbende een centrale rol. 

 
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
In dit artikel zijn de begripsbepalingen opgenomen die noodzakelijk zijn voor het begrip van deze 
regeling. Begrippen die reeds in de genoemde wetten en regelingen zijn gedefinieerd en niet nader 
zijn gedefinieerd hebben in deze regels dezelfde betekenis. 
 
Artikel 2. Toepassingsgebied 
Deze beleidsregels zijn in eerste instantie van toepassing op terugvordering en invordering ingevolge 
de Participatiewet. Daarnaast zijn deze beleidsregels in principe ook van toepassing op vorderingen 
ingevolge andere binnen het sociaal domein door de gemeente uit te voeren wetten en regelingen. De 
beleidsvrijheid is in bepaalde wetten beperkter dan in de Participatiewet of wordt voor bepaalde 
vorderingen ingeperkt. Nadrukkelijk is bepaald dat deze beleidsregels alleen van toepassing zijn voor 
zover dit niet in strijd is met – hogere – wetten en regelingen. 
 
Artikel 3. Bevoegdheid 
Herziening en intrekking van het recht op een uitkering of voorziening vormen een belangrijke 
grondslag voor de terugvordering. Evenals terugvordering is herziening en intrekking een 
bevoegdheid. 
De gemeente maakt van deze bevoegdheden volledig gebruik in alle situaties en van alle personen 
zoals in de wetten geformuleerd. Gezinsbijstand wordt dus van alle gezinsleden teruggevorderd. Dit 
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laat onverlet dat de gemeente ambtshalve gehouden is bij toepassing van de beleidsregels, 
rekening te houden met de inherente afwijkingsbevoegdheid op grond van artikel 4:84 Awb en de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
 
Artikel 4. Dringende redenen 
Het begrip dringende redenen is in deze beleidsregels niet gedefinieerd. De gemeente sluit zich 
aan bij de criteria zoals die zijn ontwikkeld binnen de jurisprudentie. Hieruit blijkt dat dringende 
redenen niet snel aanwezig worden geacht, maar dat alle omstandigheden in het individuele geval 
moeten worden beoordeeld. Dit vraagt een duidelijk gemotiveerde afweging. De financiële situatie 
van de debiteur kan daarbij betrokken worden, maar mag nooit als enige omstandigheid worden 
opgevoerd. Ook de aanwezigheid van (minderjarige) kinderen in het gezin van de debiteur, is 
onvoldoende. De gemeente gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de debiteur. Dit 
betekent dat de debiteur ook verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn handelen voor zichzelf 
en zijn kinderen. 
Overigens hoeft de gemeente de debiteur in beginsel niet op de hoogte te stellen van het besluit tot 
afzien. Dit is uiteraard anders indien de debiteur hier zelf om heeft verzocht. 
Wanneer reeds tot terug- en invordering is overgegaan, kan – indien de omstandigheden daar later 
aanleiding toe geven – alsnog van verdere invordering worden afgezien. 
 
Artikel 5. Brutering 
De gemeente vordert in principe de bruto uitkering terug. In de gevallen dat de loonbelasting en 
premies niet afgedragen zijn aan de belastingdienst of het UWV, betreft de vordering een netto 
bedrag. Dit is aan de orde indien de vordering betrekking heeft op het lopende boekjaar. Op grond 
van lokale afspraken met de belastingdienst, mogen dan de af te dragen loonbelasting, premies en 
vergoeding direct verrekend worden, ongeacht of de debiteur de vordering voldoet vóór het einde van 
het boekjaar. 
Indien sprake is van een vordering die is ontstaan buiten toedoen van de debiteur, en deze debiteur 
niet kan worden verweten dat de betaling van de schuld niet reeds in het kalenderjaar plaatsvindt 
waarop deze betrekking heeft, is deze vordering op grond van jurisprudentie ook netto. 
 
Artikel 6. Terugvorderingsbeschikking 
Op grond van artikel 4:86 Awb vermeldt een beschikking tot terugvordering van een bestuurlijke 
geldvordering in ieder geval de te betalen geldsom en de termijn waarbinnen de betaling moet 
plaatsvinden. Ook de bezwaarclausule maakt op grond van de Awb-bepalingen deel uit van de 
beschikking. 
In de beleidsregels wordt dit aangevuld met de mogelijkheid een (alternatieve) betalingsregeling 
voor te stellen en welke gevolgen verbonden zijn aan het niet tijdig betalen. 
 
Artikel 7. Betalingsverplichting inwoners zonder uitkering 
De Awb gaat ervan uit dat bestuursrechtelijke geldvorderingen in één keer volledig worden 
terugbetaald. In de praktijk blijkt dat het opleggen van een betalingsverplichting in termijnen eerder 
geaccepteerd wordt door de debiteur en daardoor eerder tot minnelijke terugbetaling van de vordering 
leidt.  
Wordt niet betaald en dus de voorwaarde niet nagekomen dan vervalt het verleende uitstel van 
betaling van de hoofdsom ineens en is de volledige hoofdsom direct opeisbaar. Was de 
betalingsverplichting anders vormgegeven, dan was alleen de niet betaalde maandtermijn opeisbaar 
geworden en had – om de volledige vordering executoriaal in te vorderen – een gewijzigd 
invorderingsbesluit genomen moeten worden. Dit kost meer tijd en komt het incassoresultaat niet ten 
goede.  
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Wij houden voor wat betreft de volgordelijkheid van aflossing op vorderingen de volgende preferentie 
aan: 
1. vorderingen als gevolg van een boete; 
2. bedrijfskapitaal ingevolge het Bbz; 
3. vorderingen zonder executoriale titel gaan voor op dwangbevel; 
4. fraudevorderingen gaan altijd voor op niet-fraudevorderingen; 
5. de oudste vordering wordt het eerste afgelost. 
Als er reeds op een vordering wordt afgelost en er ontstaat later een vordering met een hogere 
preferentie, dan dient de nieuwe volgorde in de clustervordering in het registratiesysteem te worden 
ingebracht. 
 
Artikel 8. Aflossingscapaciteit voor mensen met een bijstandsuitkering 
Deze regels zijn bedoeld als richtlijnen en hiervan kan, zoals in het vorige artikel is vastgelegd, worden 
afgeweken. 
In lid 3 is opgenomen dat voor jongeren die een lagere norm ontvangen vanwege hun leeftijd en een 
toeslag ontvangen op grond van de bijzondere bijstand waardoor het totaal te ontvangen bedrag gelijk 
is aan de norm van iemand van 21 jaar of ouder, de draagkracht alleen wordt berekend over de lagere 
norm als bedoeld in artikel 20 van de Participatiewet.  
In lid 4 is de bevoegdheid opgenomen om de aflossingscapaciteit te maximaliseren, in geval er 
sprake is van beslaglegging door een derde. Het is in het belang van de gemeente om zoveel 
mogelijk van de beslagruimte, zoals aangegeven in artikel 475d leden 1 en 2 van het wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering te claimen. 
 
Artikel 9. Tussentijdse beoordeling aflossingscapaciteit 
Met deze bepaling wordt de mogelijkheid van een tussentijds heronderzoek opgenomen. Met het 
uitgangspunt dat spontane nakoming van betalingen belangrijker is dan betaling naar draagkracht, 
zal hier in de praktijk slechts sporadisch gebruik van gemaakt worden. Toch is deze mogelijkheid in 
de beleidsregels opgenomen, omdat het denkbaar is dat de debiteur tussentijds over middelen gaat 
beschikken, die aangewend moeten worden voor de aflossing. 
 
Artikel 10. Verzoek tot wijziging van de aflossingsverplichting 
De debiteur kan altijd een verzoek indienen tot een wijziging van de vastgestelde 
aflossingsverplichting. De debiteur moet zijn verzoek desgevraagd onderbouwen door overlegging 
van financiële en overige relevante stukken, zodat het college de persoonlijke en financiële situatie 
van de debiteur kan (her)beoordelen. 
 
Artikel 11. Verrekening en beslaglegging 
Wanneer een minnelijke betalingsregeling niet tot stand komt of niet (voldoende) wordt nagekomen, 
volgt invordering door middel van verrekening met een uitkering verstrekt door een andere 
uitkeringsinstantie. In de Participatiewet is deze mogelijkheid wettelijk geregeld, zodat wanneer de 
debiteur elders een uitkering ingevolge de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz, WW, WAO, Wajong etc. 
ontvangt de vordering eenvoudig verrekend kan worden. Een machtiging van de debiteur is hiervoor 
niet nodig. Indien deze verrekening niet mogelijk is, zal tot executoriale invordering worden 
overgegaan. Hiervoor is een dwangbevel nodig, waarna vervolgens tot beslaglegging op inkomen of 
vermogen kan worden overgegaan. 
Het college kan voor de executoriale invordering gebruik maken van de diensten van een derde. 
Nadrukkelijk is opgenomen dat de te maken kosten voor deze invordering ten laste komen van de 
debiteur. De debiteur is hierop bij de terug- en invorderingsbeschikking al gewezen. De debiteur heeft 
er dus belang bij om een minnelijke regeling te treffen en wordt op deze wijze geprikkeld om deze 
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regeling na te komen. 
In de praktijk kan het voorkomen dat de gemeente een zaak uit handen geeft aan een deurwaarder 
en die blijkt de vordering niet te kunnen incasseren. Deze kosten worden dan niet doorberekend aan 
de debiteur. De gemeente betaalt dan de kosten van de deurwaarder. 
 
Artikel 12. Uitstel van betaling 
In gevallen dat de financiële of persoonlijke situatie geen enkele mogelijkheid tot betaling biedt, kan er 
uitstel van betaling worden verleend. Dit is altijd tijdelijk. Aan het uitstel kunnen voorwaarden worden 
verbonden. Deze voorwaarden zullen gericht zijn op het verbeteren van de draagkracht, zodat wel tot 
terugbetaling kan worden overgegaan. Een bijzondere situatie doet zich voor indien inmiddels beslag 
is gelegd. Bij een nadere betalingsregeling zal een overeengekomen termijn onder handhaving van 
het beslag moeten worden ingehouden door degene waaronder beslag is gelegd: de 
inhoudingsplichtige derde. 
Opheffing van beslag vindt alleen plaats zodra er op een andere wijze voldoende zekerheid tot 
volledige betaling is verkregen. Dit om te voorkomen dat de beslagpositie ten opzichte van andere 
schuldeisers verslechtert. 
 
Artikel 13. Afkoop van de restantvordering 
Ingevolge dit artikel kan een debiteur voor kwijtschelding van de restantvordering in aanmerking 
komen indien hij een deel van de restschuld ineens voldoet. 
Dit geldt niet in de twee volgende situaties. Ten eerste voor een vordering waarvoor een zekerheid in 
de vorm van een pand- of hypotheekrecht is gevestigd. Deze zekerheid wordt gevestigd op grond van 
wettelijke bepalingen bijvoorbeeld in het geval van een zelf bewoonde eigen woning. Deze zekerheid 
moet eerst worden uitgewonnen. Het na uitwinning resterende bedrag komt wel voor afkoop in 
aanmerking. 
Ten tweede voor vorderingen die het gevolg zijn van het schenden van de inlichtingenplicht. Voor 
deze vorderingen heeft de wetgever vastgesteld dat ten minste 50% van de restschuld ineens betaald 
moet worden. 
 
Artikel 14. Kwijtschelding bij schuldregeling 
Deze bepaling regelt de kwijtschelding van vorderingen om een schuldregeling mogelijk te maken. 
Deze beleidsregel is gebaseerd op een eerder in de wet opgenomen bepaling en maakt het voor de 
meeste vorderingen mogelijk onder voorwaarden aan schuldregelingen mee te werken. 
Dit uiteraard voor zover de wetgever hier geen beperking aan geeft – lid 2 onderdelen a en b – of 
indien er een zekerheid is gevestigd, welke nog niet te gelde is gemaakt. Het besluit tot het 
gedeeltelijk afzien van invordering treedt niet in werking voordat een schuldregeling tot stand is 
gekomen. 
 
Artikel 15. Afzien van (verdere) terugvordering 
Dit artikel behoeft geen verdere toelichting. 
In lid 3 is opgenomen wanneer een fraudevordering kan worden kwijtgescholden. 
 
Artikelen 16 - 19. Terugbetaling krediethypotheek en pandrecht 
Aanvragen om bijstand waarbij sprake is van een eigen woning moeten getoetst worden aan de 
artikelen 34 en 50 van de Participatiewet. Als de waarde van de woning minus de op de woning 
rustende schulden meer bedraagt dan het vrij te laten bedrag in artikel 34 lid 2 onder d van de 
Participatiewet, dan kan er een krediethypotheek worden gevestigd.  De gemeente bepaalt of bijstand 
wordt gezekerd door middel van een krediethypotheek of pandovereenkomst.   
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In deze artikelen is bepaald hoe met terugvordering moet worden omgegaan als er sprake is van een 
krediethypotheek of pandrecht. De aflossingsduur is vastgelegd en de hoogte van de aflossingsduur is 
geregeld. 
Algemene regels: 
1. Aflossing van de geldlening vindt plaats gedurende ten hoogste tien jaar.  
2. De eerstvolgende maand na de beëindigingsbeschikking, moet belanghebbende starten met de 

aflossing 
3. Het maandbedrag van de aflossing wordt telkens voor een periode van een jaar vastgesteld, tenzij 

op het moment van de vaststelling duidelijk is dat het inkomen niet zal wijzigen; 
4. Bij een inkomen als bedoeld in artikel 20 en 21 van de Participatiewet dat niet uitgaat boven de van 

toepassing zijnde bijstandsnorm, wordt conform het gemeentelijk beleid een aflossing gevraagd 
van maximaal 6% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm per maand, inclusief 
vakantietoeslag zoals dat geldt voor een aflossing leenbijstand als bedoeld in artikel 51 van de 
Participatiewet. Er dient rekening te worden gehouden met de beslagvrije voet.  

5. Bij een inkomen boven bijstandsniveau, wordt de aflossingscapaciteit indien het inkomen meer 
bedraagt dan 120% van het van toepassing zijnde normbedrag verhoogd met 35% van dit 
meerdere inkomen.  

6. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven stellen burgemeester en wethouders, zo 
nodig tussentijds, het maandbedrag van de aflossing op een lager dan wel hoger bedrag vast.  

7. Bij de beoordeling van de omstandigheden als bedoeld in het vijfde lid wordt rekening gehouden 
met noodzakelijke, voor eigen rekening van belanghebbende komende, bijzondere 
bestaanskosten. Deze worden in mindering gebracht op het inkomen.  

8. Indien belanghebbende tijdens de aflossingsperiode verwijtbaar nalatig is in het voldoen van de 
vastgestelde aflossing, is het nog niet afgeloste deel van de geldlening ter stond opeisbaar en is 
daarover tevens de wettelijke rente verschuldigd.  

 
Artikel 20. Opschorting invordering 
In beginsel kan direct tot invordering worden overgegaan zodra het betreffende besluit tot 
terugvordering is genomen en er dus wordt beschikt over een executoriale titel. Dit is niet van 
toepassing voor alle terugvorderingen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Een eventueel 
bezwaar- of beroepschrift van de debiteur tegen dit besluit, heeft geen schorsende werking. Wel kan 
de debiteur de voorzieningenrechter van de rechtbank (of van de Centrale Raad van Beroep) 
hangende een bezwaar- of beroepsprocedure verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, 
waaronder begrepen een schorsing. 
Zolang het besluit niet onherroepelijk is, bestaat het risico dat de gemeente, indien achteraf blijkt 
dat het besluit ten onrechte genomen is, geconfronteerd wordt met een schadevergoedingsactie van 
de debiteur. Een besluit is onherroepelijk wanneer er voor debiteur geen mogelijkheden van bezwaar 
of beroep meer open staan. Dit is zes weken na het besluit of na de rechterlijke uitspraak. De 
gemeente zal, zolang het besluit niet onherroepelijk is, niet alleen moeten kijken naar haar eigen 
belangen maar ook naar de belangen van de (vermeende) schuldenaar. Indien het treffen van 
executiemaatregelen hangende bezwaar/beroep onevenredig belastend is voor de debiteur, is de 
gemeente gehouden om de invordering op te schorten. 
 
Artikel 22. Slotbepalingen 
Dit artikel behoeft geen toelichting. 



 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;  
   
gelet op artikel 63 van de Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
2019;  
  
gelezen het voorstel d.d. 15 oktober 2018;   
  
besluit vast te stellen:  
 
 
 

Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming 
kinderopvang gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN REGELING 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
1. Alle begrippen die in deze uitvoeringsregels worden gebruikt en die niet nader worden 

omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet kinderopvang (Wk), de Participatiewet, de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb), Wet inburgering (WI) de Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Gemeentewet. 

2.  In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 
a.  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude; 
b.  de Wet: de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;  
c.  BRP: Basisregistratie Persoonsgegevens; 
d.  kinderopvang: het bedrijfsmatig of tegen een vergoeding verzorgen, opvoeden en bijdragen aan 

de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs 
voor die kinderen begint; 

e.  ouder: degene die het gezag uitoefent over het kind als bedoeld in artikel 1:251 Burgerlijk 
Wetboek; 

f.   verzorger: degene die benoemd is als voogd, als bedoeld in artikel 1:280 van de Burgerlijk 
Wetboek of degene die optreedt als pleegouder, als bedoeld in artikel 1 Wet op de Jeugdzorg; 

g.  tegemoetkoming: een bijdrage als bedoeld in artikel 1.13 van de Wet; 
h.  kinderopvangtoeslag: de bijdrage in de kinderopvang die Belastingdienst /Toeslagen op basis 

van art. 1.5 van de Wet verstrekt; 
i.   maximale uurprijs: de te vergoeden uurprijs voor kinderopvang zoals bedoeld in artikel 1.7 lid 2 

van de Wet. 
 
HOOFDSTUK 2: BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANG 
Artikel 2. Doelgroep 
Deze beleidsregels zijn van toepassing op een ouder/verzorger: 
a.  die volgens de BRP woonachtig is in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarwoude;  
b.  de ouder als bedoeld in artikel 1.6 eerste lid sub c en e van de Wet; en  
c.  de ouder als bedoeld in artikel 1.6 eerste lid onder a van de Wet, die aanvullend op het inkomen 

een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ. 
d.  de inburgeringsplichtige als bedoeld in artikel 3 van de Wet inburgering. 
 
Artikel 3. Noodzaak van kinderopvang 
1.  Een tegemoetkoming wordt slechts verleend voor het aantal af te nemen uren kinderopvang dat 

naar het oordeel van het college als noodzakelijk kan worden aangemerkt in verband met de 
combinatie van de zorg voor het kind met: 
a. deelname aan een voorziening gericht op arbeidsinschakeling; 
b. deelname aan een lopende voorziening vóór 1 januari 2013 op grond van de Wet Inburgering; 
c. het verrichten van betaalde werkzaamheden en aanvullend een uitkering ontvangt op grond 
van de Participatiewet, IOAW of IOAZ. 

2.  Voor het bepalen van het noodzakelijke aantal uren kinderopvang zijn de regels die op grond van 
artikel 1.7 van de Wet gelden met betrekking tot het maximale uren voor de bepaling van de 



hoogte van de kinderopvangtoeslag, van overeenkomstige toepassing voor de bepaling van de 
hoogte van de tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel. 

 
Artikel 4. Ingangsdatum tegemoetkoming 
1.  De tegemoetkoming wordt toegekend met ingang van de datum waarop de aanvraag is 

ingediend. 
2.  Als op de in het eerste lid genoemde datum nog geen kinderopvang plaatsvindt, wordt de 

tegemoetkoming verleend met ingang van de datum waarop de kinderopvang daadwerkelijk 
plaatsvindt. 

 
Artikel 5. Hoogte en duur van de tegemoetkoming 
1.  De hoogte van de tegemoetkoming wordt vastgesteld aan de hand van het aantal uren dat naar 

het oordeel van het college als noodzakelijk kan worden aangemerkt. 
2.  De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het deel van de kosten kinderopvang waarover de 

Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag berekent op grond van art. 1.7 van de Wet en 
de werkelijke kosten.  

3.  Voor de ouder/verzorger met een inkomen tot maximaal 120% van de voor hem toepasselijke 
bijstandsnorm bedraagt de tegemoetkoming 100% van de kinderopvangkosten. Voor de 
ouder/verzorger met een inkomen dat hoger is dan 120% van de voor hem geldende 
bijstandsnorm, wordt 35% van dit meerdere inkomen op de tegemoetkoming in mindering 
gebracht. 

4.  Indien de ouder/verzorger beschikt over een vermogen dat meer bedraagt dan het vermogen als 
bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet, niet zijnde het vermogen in de eigen woning, bestaat 
er geen recht op een tegemoetkoming. 

5.  De tegemoetkoming wordt toegekend voor de duur van maximaal 12 maanden en kan daarna 
middels een herindicatie telkens met maximaal 12 maanden worden verlengd. 

 
Artikel 6. Uitbetaling 
De tegemoetkoming wordt in maandelijkse termijnen rechtstreeks uitbetaald aan de ouder/verzorger. 
De tegemoetkoming wordt betaald op basis van een factuur. 
 
Artikel 7. Inlichtingenplicht van de ouder/verzorger 
1.  De ouder/verzorger of de partner doet het college onmiddellijk na het bekend worden daarvan uit 

eigen beweging schriftelijk mededeling van inlichtingen en gegevens die kunnen leiden tot 
wijziging of beëindiging van de tegemoetkoming. 

2.  De ouder/verzorger verstrekt desgevraagd aan het college, binnen een door het college te stellen 
redelijke termijn, alle gegevens en inlichtingen van hem en zijn partner die voor de aanspraak op 
en de hoogte van de tegemoetkoming van belang zijn. 

 
HOOFDSTUK 3: SLOTBEPALINGEN REGELING 
Artikel 8. Hardheidsclausule 
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de 
bepalingen in deze beleidsregels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende 
aard zou leiden. 
 
Artikel 9. Inwerkingtreding 
Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werken terug 
tot en met 31 december 2018, behoudens in situaties waarbij sprake is van negatieve gevolgen voor 



de belanghebbende en vervangen daarmee de Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017.  
 
Artikel 10. Citeertitel 
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming 
kinderopvang gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019”. 
  



 
ALGEMEEN 
In deze beleidsregels zijn de bepalingen met betrekking tot de vaststelling van de noodzaak van 
kinderopvang, de verlening, de hoogte en de vaststelling van de tegemoetkoming opgenomen. 
 
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING   

HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN REGELING 
Artikel 1. Begripsbepalingen   
In dit artikel zijn de begripsbepalingen opgenomen die noodzakelijk zijn voor het begrip van deze  
regeling. 
 
HOOFDSTUK 2: BELEIDSREGELS  
Artikel 2. Doelgroep 
De doelgroepen zijn niet beperkt tot de in de wet genoemde doelgroepen. Van de mogelijkheid 
om zelf doelgroepen aan te wijzen is in deze beleidsregels gebruik gemaakt. Naast de doelgroepen 
zoals die zijn opgenomen in de wet, blijft de gemeente de tegemoetkoming verstrekken aan 
inburgeraars die vóór 1 januari 2013 deelnamen aan een verplicht inburgeringstraject. De doelgroep 
inburgeraars is uit de wet gehaald omdat de regels voor inburgering per 1 januari 2013 veranderen. 
De gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2013 inburgeraars geen inburgeringstraject bieden. Deze 
verantwoordelijkheid wordt overgeheveld naar het DUO, waardoor deze doelgroep bij gemeenten 
niet meer in beeld zijn. Met de overgangsregeling kan de doelgroep inburgeraars onder dezelfde 
voorwaarden (v.w.b. kosten kinderopvang) het inburgeringstraject afmaken. 
Tevens blijft de gemeente de tegemoetkoming verstrekken aan parttime werkenden met een 
aanvullende Participatiewet, IOAW of IOAZ uitkering. Nuggers vallen niet onder deze regeling. 
 
Artikel 3. Noodzaak van kinderopvang 
Een tegemoetkoming wordt slechts verstrekt indien kinderopvang noodzakelijk is voor de 
combinatie van de zorg voor het kind en de taak van de ouder waardoor deze tot de doelgroep 
behoort (deelname aan een voorziening gericht op arbeidsinschakeling, participatie, inburgering 
of het verrichten van betaald werk). Bij de bepaling van de noodzaak wordt tevens rekening 
gehouden met de verplichtingen van de eventuele partner van de ouder en de reistijden van de 
ouder en de partner. Indien de ouder gedurende meer uren gebruik maakt van kinderopvang dan 
naar het oordeel van het college noodzakelijk is, dan wordt bij de bepaling van de 
tegemoetkoming slechts rekening gehouden met de kosten tot het maximaal aantal noodzakelijke 
uren. De meerkosten als gevolg van het onnodig afnemen van uren worden niet meegenomen bij 
het bepalen van het recht op de tegemoetkoming. Hierbij wordt aangesloten bij de regels op 
grond van 1.7 van de wet. 
De tegemoetkoming die de gemeente verstrekt, wordt berekend op basis van het verschil van de 
kinderopvangtoeslag die door de Belastingdienst wordt verstrekt en de werkelijke kosten, rekening 
houdend met het maximale uurtarief dat de door de Belastingdienst is vastgesteld.  
 
Lid 1 onder c 
De tegemoetkoming in de kosten kinderopvang wordt ook verstrekt aan de groep parttime 
werkenden met een aanvullende Participatiewet. IOAW en IOAZ-uitkering. 
 
 
 
 



Artikel 4. Ingangsdatum tegemoetkoming 
De tegemoetkoming moet door de ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk worden aangevraagd bij het 
college. De aanvraagdatum is in principe de ingangsdatum. De tegemoetkoming wordt alleen 
verstrekt als er daadwerkelijk kinderopvang plaatsvindt. 
 
Artikel 5. Hoogte en duur van de tegemoetkoming 
Net als bij de tegemoetkoming op grond van de Wk is de hoogte van de tegemoetkoming voor de 
kosten van kinderopvang afhankelijk van het aantal uren kinderopvang dat noodzakelijk is en de 
prijs die voor de kinderopvang betaald moet worden. Verder wordt een maximale uurprijsvergoeding 
gehanteerd voor de kinderopvang. Deze uurprijsvergoeding en het maximaal te vergoeden uren, 
wordt jaarlijks vastgesteld door de Belastingdienst.  Indien er geen kinderopvang beschikbaar is 
tegen de maximale uurprijs, dan kan het college afwijken van deze regel. 
 
Voor de ouder(s)/verzorger(s) met inkomen tot 120% van de voor hen toepasselijke bijstandsnorm, 
betaalt de gemeente de volledige kinderopvangkosten rekening houdend met de maximale 
uurprijsvergoeding. Ouder(s)/verzorger(s) met inkomen hoger dan 120% van de voor hen 
toepasselijke bijstandsnorm, moeten een deel van de kosten zelf betalen. Van het inkomen dat 
hoger is dan 120% van de toepasselijke norm, wordt 35% op de tegemoetkoming in mindering 
gebracht. 
Indien de ouder(s)/verzorger(s) een vermogen hebben dat hoger is dan het vrij te laten bescheiden 
vermogen zoals dat opgenomen is in artikel 34 van de Participatiewet, bestaat er geen recht op een 
tegemoetkoming. Er wordt geen rekening gehouden met het vermogen in de door de 
ouder(s)/verzorger(s) bewoonde (eigen) woning.  
 
Artikel 6. Uitbetaling 
De tegemoetkoming wordt in beginsel maandelijks aan de ouder/verzorger uitbetaald aan de hand 
van te overleggen nota‘s.  
 
Artikel 7. Inlichtingenplicht van de ouder/verzorger 
Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 
 
HOOFDSTUK 3: SLOTBEPALINGEN REGELING 
Artikel 8. Hardheidsclausule 
Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 
 
Artikel 9. Inwerkingtreding 
Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 
 
Artikel 10. Citeertitel 
Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 



 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; 
  
gelet op artikel 63 van de Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
2019; 
 
gelezen het voorstel d.d. 15 oktober 2018;  
 
besluit vast te stellen: 

 
 
 
 

Beleidsregels verhaal Gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019  



Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 

a. de wet: Participatiewet; 
b. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers; 
c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

Zelfstandigen; 
d. Wmo 2015: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;  
e. WI: Wet inburgering; 
f. Bbz: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004; 
g. de wetten: de onder a tot en met f genoemde wetten en regelingen tezamen met de 

Jeugdwet; 
h. Awb: Algemene wet bestuursrecht; 
i. BW: Burgerlijk Wetboek; 
j. het college; het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude; 
k. LBIO: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen; 
l. debiteur: de persoon van wie wordt teruggevorderd. 

2. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, 
hebben dezelfde betekenis als in de wetten en de daarop berustende regelingen, alsmede in de 
Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek. 

 
Artikel 2. Gebruik van de wettelijke bevoegdheid 
1. Het college maakt gebruik van de bevoegdheid tot het toepassen van verhaal zoals bedoeld in 

paragraaf 6.5 van de Participatiewet, tenzij in deze beleidsregels anders is bepaald. 
2. De kosten van bijstand kunnen in drie situaties worden verhaald: 

a. op degene die zijn onderhoudsplicht jegens (ex-) echtgenoot of minderjarig kind niet behoorlijk 
nakomt (art. 62 en 62 b Participatiewet); 

b. op degene aan wie de belanghebbende die bijstand ontvangt een schenking heeft gedaan, 
voor zover met de geschonken middelen rekening zou zijn gehouden als de schenking niet 
zou hebben plaatsgevonden (artikel 62f onderdeel a Participatiewet); 

c. op de nalatenschap van een overleden bijstandsgerechtigde, voor zover er nog geen 
terugvordering heeft plaatsgevonden voor het overlijden of als er bijstand is verleend in de 
vorm van een geldlening of borgtocht (artikel 62f onderdeel b Participatiewet). 

 
Artikel 3. Verplichting van de bijstandsgerechtigde 
1. Het college legt ingevolge artikel 55 Participatiewet de verplichting aan de bijstandsgerechtigde op 

om alimentatie te vorderen middels een gerechtelijke uitspraak tenzij dit door omstandigheden niet 
kan worden verlangd van belanghebbende, bijvoorbeeld indien er sprake is van een 
“vechtscheiding” of van andere dringende redenen. 

2. Indien de alimentatie welke is vastgesteld middels een gerechtelijke uitspraak niet tot uitbetaling 
komt legt het college de verplichting op om uitbetaling af te dwingen, zo nodig door inschakeling 
van derden, zoals het LBIO of gerechtsdeurwaarder. 

3. Indien de bijstandsgerechtigde niet voldoet aan de verplichting volgens lid 1 of 2 kan het college 
gebruik maken van zijn bevoegdheden zoals vastgelegd in artikelen 62 en 62b van de wet. 

 
Artikel 4. Rechterlijke maatstaven 
Bij de beoordeling van het bestaan van het verhaalsrecht op de onderhoudsplichtige en de omvang 
van het te verhalen bedrag wordt rekening gehouden met de maatstaven die gelden en de 
omstandigheden die van belang zijn in het geval dat de rechter dient te beslissen over de vraag of en, 



zo ja, tot welk bedrag een uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed zou moeten worden toegekend. 
 
Hoofdstuk 2 Geheel of gedeeltelijk afzien van verhaal 
Artikel 5. Afzien van verhaal 
In afwijking van artikel 2 wordt van het opleggen van een verhaalsbijdrage afgezien indien het op te 
leggen verhaalsbedrag lager is dan € 25,00 per maand of € 300,00 op jaarbasis. 
 
Artikel 6. Afzien van verhaal vanwege schulden 
Het college kan op verzoek van belanghebbende besluiten om gedeeltelijk af te zien van verhaal van 
kosten van bijstand voor zover het betreft verschuldigde verhaalsbijdragen die op het moment van 
besluit opeisbaar zijn, indien: 
a. te voorzien is dat de belanghebbende niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden; 
b. te voorzien is dat een schuldregeling met betrekking tot alle vorderingen van de overige 

schuldeisers zonder een zodanig besluit niet tot stand zal komen, en 
c. de vordering van de gemeente wegens verhaal van bijstand ten minste zal worden voldaan naar 

evenredigheid met de vorderingen van de schuldeisers van gelijke rang. 
 
Artikel 7. Inwerkingtreding afzien verhaal 
Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van verhaal als bedoeld in artikel onder b en c treedt niet in 
werking voordat een schuldregeling tot stand is gekomen. 
 
Artikel 8. Intrekking afzien verhaal 
Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van verhaal wordt ingetrokken of ten nadele van de  
belanghebbende gewijzigd indien: 
a. niet binnen twaalf maanden nadat dat besluit is bekendgemaakt, een schuldregeling is tot stand 

gekomen; 
b. de belanghebbende zijn schuld aan de gemeente niet overeenkomstig de schuldregeling voldoet; 

of 
c. onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens 

tot een ander besluit zou hebben geleid. 
 
HOOFDSTUK 3 INVORDERING 
Artikel 9. Invordering bij dwangbevel en verhaal in rechte 
1. Het college maakt gebruik van de bevoegdheden om bij dwangbevel in te vorderen. 
2. Verhaal in rechte conform de bepalingen van artikel 62h Participatiewet vindt alleen plaats, indien 

het te verhalen bedrag hoger is dan een bedrag van € 100,- per maand of € 1.200,- op jaarbasis. 
 
Artikel 10. Terugbetaling 
1. Op de geldschulden die in verband met een besluit tot toepassen van verhaal ontstaan is titel 4.4. 

van de Awb van toepassing. 
2. De schuldenaar betaalt de vordering (waaronder eventuele verhaalsbijdragen over een verstreken 

periode) zo mogelijk met een bedrag ineens terug. 
3. In geval van onvoldoende betalingscapaciteit kan op verzoek van belanghebbende de mogelijkheid 

van gespreide betaling worden geboden met als uitgangspunten dat de vordering op redelijke 
termijn wordt voldaan, dat de in het inkomen van belanghebbende aanwezige beslagvrije ruimte 
niet wordt overschreden en dat uitstroom belemmerende factoren worden voorkomen. 

4. Onder toepassing van de afdelingen 4.4.2 en 4.4.4. van de Awb worden aan de schuldenaar die in 
verzuim is in de betaling van een na 30 juni 2010 ontstane vordering wettelijke rente en de kosten 
van aanmaning en dwangbevel in rekening gebracht. 



Artikel 11. Slotbepalingen 
1. Het college kan ter nadere uitvoering van deze beleidsregels uitvoeringsregels opstellen. 
2. In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt 

met de bedoeling van deze regels, beslist het college. 
3. Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werken 

terug tot en met 31 december 2018, behoudens in situaties waarbij sprake is van negatieve 
gevolgen voor de belanghebbende en vervangen daarmee de beleidsregels Terug- en 
Invordering en Verhaal Participatiewet gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015. 

4. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels verhaal Gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019. 

 



 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; 
  
gelet op artikel 63 van de Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
2019; 
 
gelezen het voorstel d.d. 15 oktober 2018;  
 
besluit vast te stellen: 

 
 
 

Beleidsregels Wet taaleis 
gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude 2019 
 

 
  



Artikel 1. Begripsbepalingen 
1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven 

hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet. 
2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:  

a. Besluit taaltoets: het Besluit taaltoets Participatiewet;  
b. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude;  
c. de wet: de Participatiewet; 
d. referentieniveau: het fundamentele niveau (F-niveau) taal en rekenen volgens de richtlijnen van 

de Rijksoverheid; 
e. taaleis: beheersing van de Nederlandse taal op referentieniveau 1F; 
f. uitkering: de door het college verleende bijstand in het kader van de Participatiewet en de 

uitkering in het kader van de IOAW en IOAZ;  
g. Wet taaleis: de wet tot wijziging van de Participatiewet teneinde de eis tot beheersing van de 

Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB); 
h. belanghebbende: de persoon die een uitkering aanvraagt op grond van de Participatiewet of 

een bijstandsuitkering ontvangt op grond van de Participatiewet 
i. afsprakenplan: een plan met de gemaakte afspraken tussen de belanghebbende en de  

gemeente over de wijze waarop de belanghebbende zich gaat inspannen om zijn vaardigheden 
in de Nederlandse taal te verbeteren; 

j. eigen beperking(en): beperkingen waardoor de belanghebbende niet in staat is te werken aan 
de verbetering van zijn vaardigheden in de Nederlandse taal. 
 

Artikel 2. Aantonen kennis Nederlandse taal 
1. Wanneer belanghebbende in de leerplichtige leeftijd vanaf vijfjarige leeftijd tot en met het 

schooljaar waarin ze 16 jaar oud worden, tenminste acht jaren in Nederland heeft gewoond wordt 
ervan uitgegaan dat belanghebbende gedurende acht jaar Nederlandstalig onderwijs heeft 
gevolgd.  

2. Met rapporten of diploma’s van erkende Nederlandse onderwijsinstellingen toont belanghebbende 
het volgen van Nederlandstalig onderwijs aan (zowel basis- als voortgezet- of beroepsonderwijs). 
Dat kan ook particulier of Nederlandstalig onderwijs in het buitenland zijn.  

3. Een diploma inburgering of een gelijkwaardig document geldt als bewijs dat belanghebbende de 
Nederlandse taal beheerst en aan de taaleis voldoet.  

 
Artikel 3. Geen taaltoets 
Een taaltoets blijft achterwege als: 
a. het college vaststelt dat elke vorm van verwijtbaarheid om niet aan de taaleis te voldoen ontbreekt. 

Elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt als aan één van de punten in artikel 7 wordt voldaan; 
b.  belanghebbende inburgeringsplichtig is en nog moet starten met het Inburgeringstraject; 
c. tijdens een vorige uitkeringsperiode al een taaltoets is afgenomen en is vastgesteld dat 

belanghebbende de Nederlandse taal beheerst;  
d. tijdens een vorige uitkeringsperiode al een taaltoets is afgenomen en is vastgesteld dat 

belanghebbende de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, en daarbij is vastgesteld dat door in 
de persoon gelegen factoren belanghebbende niet is staat is om de Nederlandse taal op 
referentieniveau 1F machtig te worden; 

e. belanghebbende die een uitkering ontving in een andere gemeente in die gemeente al een 
taaltoets heeft afgelegd. De toetsresultaten kunnen worden overgenomen, als deze voldoende 
zekerheid bieden over de actuele taalvaardigheid; of 



f. uit zijn aard kortdurende bijstand wordt verleend. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen bij op 
handen zijnde emigratie of bij een ongeneeslijke terminale ziekte van belanghebbende. 

 
Artikel 4. Taaltoets 
1. Het college kan een taaltoets af laten nemen: 

a. binnen 8 weken na een nieuwe bijstandsaanvraag; 
b. op een nader te bepalen moment voor de belanghebbende die op 31 december 2015 een 

bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet ontvangt. 
2. De taaltoets wordt uitgevoerd door het ROC Amsterdam en het Taalhuis Haarlemmermeer die 

de trajecten voor formele educatie in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam aanbiedt op grond 
van de Wet educatie en voldoet aan het Besluit Taaltoets Participatiewet. 

 
Artikel 5. Kennisgeving en (geen) bereidverklaring 
Is de uitkomst van de taaltoets dat belanghebbende niet aan de taaleis voldoet, dan wordt de 
volgende procedure gevolgd:  
a. belanghebbende krijgt een gesprek waarbij hij de uitslag van de taaltoets verneemt en een 

taaltraject op maat krijgt aangeboden; 
b. wanneer belanghebbende akkoord gaat met het taaltraject tekent hij de trajectovereenkomst. Dit 

is de bereidverklaring om te starten met het leertraject dat leidt tot kennis van de Nederlandse 
taal op referentieniveau1F; 

c. wanneer belanghebbende niet akkoord gaat met het taaltraject wordt het recht op bijstand 
beoordeeld volgens de regels in artikel 18b van de Participatiewet; 

d. belanghebbende ontvangt binnen acht weken na het afleggen van de taaltoets de kennisgeving 
met de uitslag van de taaltoets. 

 
Artikel 6. Aanbod taaltraject 
1. Het door het college aan belanghebbende aangeboden taaltraject wordt uitgevoerd door de 

onderwijsinstelling genoemd in artikel 4, tweede lid. 
2. Wanneer belanghebbende tijdens het taaltraject onvoldoende inspanning heeft geleverd en niet 

het noodzakelijke niveau heeft bereikt, wordt het recht op bijstand beoordeeld volgens de regels 
in artikel 18b van de Participatiewet. Het college maakt hierbij gebruik van de monitoring door de 
onderwijsinstelling ten aanzien van: 
a. ongeoorloofd verzuim van belanghebbende; 
b. de rapportage over de resultaten van belanghebbende na afloop van de lesperiode van 20 
weken;  
c. de uitslag van het examen of de taaltoets. 

 
Artikel 7. Het ontbreken van elke vorm van verwijtbaarheid 
Elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt in ieder geval als belanghebbende:  
a. een ontheffing heeft in het kader van de Wet inburgering;  
b. een gediagnosticeerd leerprobleem heeft; 
c. een ontheffing van de arbeidsplicht heeft; of  
d. een algemene ontheffing op grond van psychische, fysieke of sociale problematiek.  
 
Artikel 8. Relatie met Wet inburgering 
1. Wanneer belanghebbende begonnen is met een traject in het kader van de Wet inburgering, kan 

dit worden aangemerkt als een bereidverklaring als bedoeld in artikel 18b, lid 6, onder a van de 
Participatiewet.  



2. De voortgang die van belanghebbende verwacht mag worden bij het verwerven van vaardigheden 
in de Nederlandse taal gedurende het inburgeringstraject wordt tenminste iedere 6 maanden 
bewaakt door de casemanager Participatie & Werk.  

 
Artikel 9. Slotbepaling 
1. Het college kan ter nadere uitvoering van deze beleidsregels uitvoeringsregels opstellen. 
2. In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt 

met de bedoeling van deze regels, beslist het college. 
3. Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werken terug 

tot en met 31 december 2018, behoudens in situaties waarbij sprake is van negatieve gevolgen 
voor de belanghebbende en vervangen de Beleidsregels Wet taaleis Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 2016. 

4. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Wet taaleis gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude 2019.  

  
Toelichting op de Beleidsregels Wet taaleis gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 
 Op 1 januari 2016 is artikel 18b van de Participatiewet in werking getreden. Dit is de uitwerking van 
de wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse 
taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis). Het niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal 
is nadrukkelijk géén uitsluitingsgrond of toegangsvoorwaarde voor bijstand. De Wet taaleis is alleen 
van toepassing, als er recht op bijstand bestaat en heeft betrekking op alle bijstandsgerechtigden. De 
taaleis legt een inspanningsverplichting op aan belanghebbende. Voldoende is, dat de 
belanghebbende zich inspant om de Nederlandse taal voldoende machtig te worden. Doel van die 
inspanningsverplichting is om de volgende vaardigheden in de Nederlandse taal op referentieniveau 
1F te verwerven:  
• Spreekvaardigheid;  
• Luistervaardigheid;  
• Gespreksvaardigheid;  
• Schrijfvaardigheid;  
• Leesvaardigheid.  
Het referentie niveau 1 F is vergelijkbaar met het niveau dat leerlingen eind groep 8 hebben om de 
overstap naar het voortgezet onderwijs goed te kunnen maken.  
Met de Wet taaleis krijgt de gemeente de verplichting om van bijstandsgerechtigden te verlangen dat 
zij actief werken aan hun taalvaardigheid. Zonder Nederlands te begrijpen en te spreken is het 
immers veel moeilijker om aan het werk te komen en daarmee uit de bijstand te komen. Bovendien 
draagt kennis van de taal bij aan maatschappelijke participatie.  
De Participatiewet kent een brede arbeids- en re-integratieverplichting. Gezien het belang van de 
beheersing van de Nederlandse taal voor arbeidsinschakeling is ervoor gekozen om de 
Participatiewet uit te breiden met een taaleis. In artikel 18b van de Participatiewet is de 
inlichtingenplicht uitgebreid met de verplichting om aan te tonen dat de aanvrager de Nederlandse 
taal beheerst.  
  
Artikel 1. Begripsbepalingen  
Dit artikel bevat de begripsbepalingen die in deze beleidsregels van toepassing zijn.  
  
Artikel 2. Aantonen kennis Nederlandse taal 
De belanghebbende moet over een document beschikken waaruit blijkt dat belanghebbende de 
Nederlandse taal voldoende beheerst. Deze plicht geldt voor iedere belanghebbende. De bewijslast 
rust op de belanghebbende.  



  



 
Lid 1.  
Wanneer betrokkene in de leerplichtige leeftijd (tussen 5 en 16 jaar) tenminste acht jaren in 
Nederland heeft gewoond kan ervan uitgegaan worden dan betrokkene gedurende acht jaar 
Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd. Dit hoeft niet verder bewezen te worden, omdat dat duidelijk 
is vanuit basisregistratie personen. De leerplichtwet was op dat moment van toepassing.  
Lid 2.  
Voorbeelden van particulier of Nederlandstalig onderwijs in het buitenland zijn:  
• een Belgisch diploma met een voldoende voor het vak Nederlands + cijferlijst (beide documenten 

voorzien van apostille);  
• een Surinaams diploma met voldoende voor het vak Nederlands + cijferlijst (beide documenten 

voorzien van apostille);  
• een diploma van het Europees baccalaureaat van de Europese school, met Nederlands als 1e of 

2e taal en een voldoende voor het vak Nederlands;  
• een getuigschrift International baccalaureaat Middle Years Certificate, International General 

Certificate of Secondary Education of International Baccalaureaat met een voldoende voor het vak 
Nederlands.  

• Een diploma, een rapport of een verklaring van een in Nederland erkende onderwijsinstelling dat de 
uitkeringsgerechtigde tenminste 8 jaar Nederlandstaling onderwijs heeft gevolgd. Concreet betekent 
dit: elk diploma of eindrapport van de basisschool (tot en met klas 6/groep 8) of hoger. 
Uitkeringsgerechtigden kunnen voor een deel van de bestaande diploma’s een uittreksel opvragen 
uit het diplomaregister van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit uittreksel is een voldoende 
onderbouwing; 

• Een diploma inburgering; 
• Een ander document waaruit de Nederlandse taalvaardigheid op niveau 1 F blijkt op de 5 

deelgebieden: spreekvaardigheid, luistervaardigheid, gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid en 
leesvaardigheid. Dit kan bijvoorbeeld een certificaat zijn van een taalcursus indien niveau 1 F daaruit 
blijkt. Wij bepalen per geval of een document voldoet voor de bepaling van voldoende Nederlandse 
taalvaardigheid. Wij kunnen nader onderzoek (laten) verrichten naar de waarde van het document. 

 
Lid 3.  
De volgende documenten zijn gelijkwaardig aan het diploma inburgering:  
• een diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT-2), programma I of II;  
• een WIN-Certificaat, met bijbehorende verklaring van de school, met voldoende niveau voor 

onderdeel Maatschappij Oriëntatie (t/m 31 augustus 2001 85% of hoger, vanaf 1 september 2001 
80% of hoger) en voldoende taalniveau op alle onderdelen (niveau A2);  

• een Certificaat Inburgering Oudkomers met op alle taalonderdelen niveau A2;  
• een document waaruit blijkt dat de Verkorte Vrijstellingstoets is afgelegd en behaald;  
• een certificaat Naturalisatietoets (zoals dit luidde voor 1 april 2007). Hieruit moet blijken dat 

belanghebbende geslaagd is voor de volgende vijf onderdelen: kennis van staatsinrichting en 
maatschappij; spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid.  

Een ander gelijkwaardig document kan bijvoorbeeld zijn een (deel)certificaat waaruit blijkt dat men de 
Nederlandse taal op refentieniveau 1F beheerst (taalcursussen).  
  
Artikel 3. Geen taaltoets  
Bij de keuze om geen taaltoets af te nemen is sprake van maatwerk. De omstandigheden van 
belanghebbende en in de persoon gelegen factoren moeten worden meegewogen in dit besluit.  
  
 



Artikel 4. Taaltoets  
Dit artikel bepaalt welke instelling de taaltoets uitvoert. Dit is belegd bij het ROC Amsterdam en het 
Taalhuis Haarlemmermeer die ook de uitvoering van formele educatieve taaltrajecten op grond van 
de Wet Educatie uitvoert.  
  
Artikel 5. Uitslag taaltoets en (geen) bereidverklaring  
Nadere uitwerking van deze procedure is te vinden in de werkinstructie.  
  
Artikel 6. Aanbod taaltraject  
Een taaltraject wordt uitgevoerd door het ROC Amsterdam en Taalhuis Haarlemmermeer.  
 
Artikel 7. Het ontbreken van elke vorm van verwijtbaarheid  
Het ontbreken van elke vorm van verwijtbaarheid kan op meerdere plaatsen in het werkproces van 
toepassing zijn. Voorbeelden hiervan zijn bij het beoordelen van de vraag wel of geen taaltoets en 
gedurende het taaltraject. De genoemde vormen zijn niet limitatief.  
  
Onder a.  
In het kader van de Wet inburgering kan DUO ontheffing geven van de inburgeringsplicht.  
Deze ontheffing kan op grond van onderstaande gronden gegeven worden indien: 
• belanghebbende minimaal 600 uur een inburgerings- of alfabetiseringscursus heeft gevolgd bij 

een school met het ‘Blik op Werk’ keurmerk; en  
• belanghebbende maximaal 3x examen heeft gedaan en niet is geslaagd; of  
• via een toets bij DUO is vastgesteld dat het Nederlands lezen en schrijven onvoldoende is om te 

kunnen inburgeren; 
• belanghebbende aantoonbaar voldoende ingeburgerd is; 
• een ontheffing is verleend om medische redenen. Dit is vastgesteld door een arts van Argonaut. 
 
Onder b.  
Een leerprobleem dat vastgesteld is door een officiële verklaring van een deskundige, zoals een 
dyslexie-verklaring.  
 
Onder c. 
Belanghebbende die in het verleden diverse malen een taalcursus heeft gevolgd, zonder direct 
aantoonbaar resultaat, kan bij de onderwijsinstelling een leerbaarheidstest doen. Als daaruit blijkt dat 
belanghebbende niet (meer) leerbaar is, is het redelijk om dit te zien als het ontbreken van elke vorm 
van verwijtbaarheid.  
 
Onder d. 
Verder ontbreekt bij belanghebbende waarvan, door een medisch of psychologisch advies, is 
vastgesteld dat zij niet deel kunnen nemen aan activiteiten (ontheffing van de arbeidsplicht, algemene 
ontheffing) elke vorm van verwijtbaarheid.  
  
Artikel 8. Relatie met Wet inburgering  
Voor inburgeringsplichtigen op grond van de Wet inburgering geldt dat zij al een verplichting hebben 
om de Nederlandse taal machtig te worden. Op grond van de Wet inburgering heeft een inburgeraar 3 
of 5 jaar de tijd om te voldoen aan het in die wet vereiste taalniveau (A2). Wanneer een 
belanghebbende begonnen is met een leertraject in het kader van de Wet inburgering, kan dit worden 
aangemerkt als bereidverklaring van de kant van de belanghebbende, zoals bedoeld is in de Wet 
taaleis. De belanghebbende krijgt dus niet met twee verschillende trajecten te maken. Wel dient de 



gemeente te monitoren in welke mate voortgang wordt gemaakt met het inburgeringstraject. 
Desgevraagd moet de aanvrager het volgen van een dergelijk traject aantonen aan de hand van 
documenten. Dat geldt ook voor het meten van de voortgang. Laat de aanvrager na de betreffende 
documenten te overleggen, dan heeft dit nog geen gevolgen voor de bijstand. Gevolg is wel, dat bij 
het niet verstrekken van een bewijs dat men een inburgeringstraject volgt of voortgang maakt, er een 
verplichting ontstaat om een toets af te leggen in het kader van de Wet taaleis.  
  
 



   
 

   
 

 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; 
  
gelet op artikel 72 van de Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
2019; 
 
gelezen het voorstel d.d. 15 oktober 2018  
 
besluit vast te stellen: 
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1 Brede intake en onderzoek 
 
In de verordening sociaal domein gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
 is opgenomen welke onderdelen worden betrokken bij het onderzoek na een melding. 
Bij het verkennen van oplossingen moet stapsgewijs nagegaan worden: 
• wat iemand op eigen kracht kan, of op termijn zou kunnen (leerbaarheid); 
• wat tot de gebruikelijke hulp van huisgenoten behoort; 
• wat door middel van mantelzorg kan worden bereikt, ook op langere termijn; 
• wat door middel van een beroep op personen uit het sociale netwerk kan worden bereikt; 
• wat door gebruikmaking van algemeen gebruikelijke voorzieningen kan worden bereikt; 
• wat door gebruikmaking van (wettelijk) voorliggende voorzieningen kan worden bereikt; 
• wat door gebruikmaking van algemene / vrij-toegankelijke voorzieningen kan worden bereikt. 

 
Inwoners met ondersteuningsvragen die niet (geheel) door één van bovenstaande opgelost kunnen 
worden, komen voor een (maatwerk)voorziening in aanmerking. Hierbij wordt rekening gehouden met 
een aanvaardbaar niveau.  
In dit hoofdstuk is opgenomen wat verstaan wordt onder de begrippen uit bovengenoemd 
afwegingskader. 
 
1.1 Eigen kracht 
Eigen kracht is dat wat binnen het vermogen van de ondersteuningsvrager ligt om zelf tot verbetering 
van zijn zelfredzaamheid en/of participatie te komen of wat nodig is voor het goed opgroeien van de 
jeugdige. Uitgangspunt is dat mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en 
voor opvoeding en dus ook voor hun zelfredzaamheid en participatie. Hierbij hoort ook dat inwoners 
anticiperen op nieuwe levensfases. Bij iedere levensfase horen bijvoorbeeld andere wensen ten 
aanzien van de toegankelijkheid van de woning, de grootte van de woning, de bereikbaarheid van 
winkels en voorzieningen. Een inwoner moet hierop anticiperen door tijdig maatregelen te nemen om 
voorbereid te zijn op een nieuwe levensfase. 
Wanneer de inzet van een professional nodig is, zal deze gericht zijn op het ondersteunen van eigen 
regie, het versterken van het vermogen om de regie te voeren en het versterken van de eigen kracht. 
Het gaat er om aansluiting te vinden bij de eigen mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.  
 
1.2 Gebruikelijke hulp 
Gebruikelijke hulp is 'hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden 
verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten'. Het gaat om hulp 
die 'normaal' wordt geacht in de relatie tussen huisgenoten en/of niet structureel méér is dan wanneer 
de huisgenoot geen beperking zou hebben. Gebruikelijke hulp is de normale, dagelijkse hulp en/of 
opvoeding die partners, ouders, inwonende kinderen en andere huisgenoten geacht worden elkaar 
onderling te bieden.  
Voor kinderen geldt dat ouders de tot hun gezin behorende minderjarige kinderen behoren te 
verzorgen, op te voeden en toezicht aan hen te bieden, ook al is er sprake van een kind met een 
ziekte, aandoening of beperking.  
 
Bij gebruikelijke hulp maken wij onderscheid tussen kortdurende en langdurende situaties. 

a. Kortdurend: Er is uitzicht op herstel van het gezondheidsprobleem en de daarmee 
samenhangende zelfredzaamheid. Het gaat hierbij in het algemeen over een periode van 
maximaal drie maanden. 

b. Langdurend: Het gaat om een chronische situatie waarbij naar verwachting de ondersteuning 
langer dan drie maanden nodig zal zijn 
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Algemeen aanvaardbare maatstaven zijn: 
a. het principe van gebruikelijke hulp heeft een verplichtend karakter en hierbij wordt géén 

onderscheid gemaakt op basis van sekse, religie, cultuur, gezinssamenstelling, de wijze van 
inkomensverwerving, drukke werkzaamheden/lange werkweken of persoonlijke opvattingen 
over het verrichten van huishoudelijke taken; 

b. in kortdurende situaties moet de ondersteuning door de gebruikelijke hulpverlener worden 
geboden; 

c. in langdurige situaties is de ondersteuning waarvan kan worden gezegd dat deze op basis 
van algemeen aanvaardbare maatstaven door de sociale omgeving (partners, ouders, 
inwonende kinderen en andere huisgenoten) moet worden geboden gebruikelijke hulp. De 
uitwerking hiervan is opgenomen in bijlage I Gebruikelijke hulp. 

 
Uitzonderingen op gebruikelijke zorg. 
Beperkingen: Als uit objectief onderzoek blijkt dat partner,ouders, inwonende kinderen en/of andere 
huisgenoten geobjectiveerde beperkingen heeft/hebben en/of kennis/vaardigheden mist/missen om 
gebruikelijke zorg uit te voeren en deze vaardigheden niet kan/kunnen aanleren, wordt van hen geen 
bijdrage verwacht. 
 
Overbelasting: In geval partner, ouders, inwonende kinderen en/of andere huisgenoten overbelast 
is/zijn of als overbelasting dreigt, wordt van hem of haar geen gebruikelijke zorg verwacht, totdat deze 
(dreigende) overbelasting is opgeheven. Voor zover de (dreigende) overbelasting wordt veroorzaakt 
door maatschappelijke activiteiten buiten de gebruikelijke zorg, wel of niet in combinatie met een 
fulltime school- of werkweek, gaat het verlenen van gebruikelijke zorg voor op die maatschappelijke 
activiteiten. 
 
Terminale levensfase: Wanneer de ondersteuningsvrager zich in de terminale levensfase bevindt, 
wordt geen bijdrage verwacht van een partner, ouder, kind en/of andere huisgenoot. 
 
1.3 Mantelzorg 
Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan 
ondersteuningsvrager, door personen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening 
rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie. Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan 
zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg 
nodig heeft. Bij mantelzorg wordt de normale (gebruikelijke) zorg in zwaarte, duur en/of intensiteit 
aanmerkelijk overschreden. Mantelzorg is niet afdwingbaar. Mantelzorg in het kader van de Wmo vindt 
plaats op basis van vrijwilligheid, dat wil zeggen dat de mantelzorger bereid en in staat geacht mag 
worden deze zorg te leveren.  
Een belangrijke vorm van ondersteuning van de mantelzorger kan zijn het bieden van respijtzorg, dat 
wil zeggen: zorg waardoor een mantelzorger tijdelijk ontlast wordt van zijn taak. Verschillende vormen 
van ‘vervangende’ zorg zijn daarbij mogelijk, zoals thuisopvang, dagopvang, kortdurend verblijf 
(logeeropvang) of inzet van informele zorg. 
Een mantelzorger heeft geen eigenstandig recht op een maatwerkvoorziening. De 
maatwerkvoorziening wordt altijd toegekend aan degene met de beperking. Wel moet de mantelzorger 
bij het gesprek met de ondersteuningsvrager worden betrokken en dient nagegaan te worden of hij 
behoefte heeft aan ondersteuning. 
 
1.4 Sociaal netwerk  
Zorg vanuit het sociaal netwerk is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt 
geboden aan een ondersteuningsvrager, door personen uit diens directe omgeving zonder directe 
familierelatie, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie (vriend of kennis).  
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Tot het sociale netwerk behoren personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de 
ondersteuningsvrager een sociale relatie onderhoudt. Dit zijn personen met wie de 
ondersteuningsvrager regelmatig contacten onderhoudt, zoals bijvoorbeeld buren en medeleden van 
een vereniging.  
De ondersteuningsvrager moet in het kader van een melding voor een (maatwerk)voorziening bereid 
zijn de gemeente en andere organisaties of professionals in contact te brengen met personen die 
onderdeel uitmaken van zijn sociale netwerk. De ondersteuningsvrager kan dit weigeren als er 
gegronde redenen zijn. Bijvoorbeeld als de betrokkene weinig aanleiding heeft (gehad) om met hen 
voldoende vertrouwen op te bouwen. Ook kan het netwerk al geruime tijd in verband met onmacht om 
de problemen het hoofd te bieden, de handen van betrokkene hebben afgetrokken, en is het om die 
reden niet eenvoudig of onmogelijk om het netwerk te activeren. 
Wanneer er geen beroep worden  gedaan op het eigen netwerk, omdat dit ontbreekt, kan met de inzet 
van bijvoorbeeld een netwerkcoach de mogelijkheden onderzocht worden om het sociale netwerk uit 
te breiden. 
 
1.5 Algemeen gebruikelijke voorziening 
Een algemeen gebruikelijke voorziening is een product of dienst die niet speciaal bedoeld is voor 
mensen met een beperking, dus ook door anderen gebruikt wordt, algemeen verkrijgbaar is en niet –
aanzienlijk- duurder is dan vergelijkbare producten of diensten. De jurisprudentie verwoordt het zo: 
“een voorziening waarvan aannemelijk is te achten dat belanghebbende daarover ook zou hebben 
beschikt als hij niet gehandicapt was” (zie o.a. CRvB 14-07-2010, nr. 09/562).  
In ogenschouw moet worden genomen of een algemeen gebruikelijke voorziening voor de 
belanghebbende ook algemeen gebruikelijk is, dat wil zeggen naar geldende maatschappelijke 
normen tot het gangbare gebruiks- dan wel bestedingspatroon van een persoon of belanghebbende 
behorend.  
Een voorziening die op zich algemeen gebruikelijk is, kan in bepaalde individuele situaties niet 
algemeen gebruikelijk zijn, bijvoorbeeld: 

a. als gevolg van de omstandigheid dat de ziekte of gebrek het nodig maakt om over te gaan tot 
een plotselinge vervanging van voorheen adequate zaken die normaal gesproken (nog) niet 
aan vervanging toe zouden zijn;  

b. bij een noodzaak tot gelijktijdige aanschaf van meerdere, algemeen gebruikelijke zaken;  
c. de noodzaak om op grond van de beperking over te moeten gaan tot de aanschaf van een 

duurdere voorziening dan gebruikelijk, die te belastend is voor het budget;  
d. in situaties waarin mensen met een beperking door aanzienlijke (aantoonbare) meerkosten in 

verband met die beperking, een besteedbaar inkomen hebben dat onder de voor hen 
geldende bijstandsnorm ligt of dreigt te raken. 

Ook is het mogelijk dat een te verstrekken voorziening een algemeen gebruikelijke component heeft. 
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat bij aanpassing van een oude badkamer of keuken ook gedeeltelijke 
reguliere renovatie plaatsvindt, die normaal gesproken voor eigen rekening van de eigenaar zou 
komen. 
 
1.6 (wettelijk) voorliggende voorzieningen 
Voorliggende voorzieningen zijn (wettelijke) voorzieningen of maatregelen die voorgaan op de Wmo of 
Jeugdwet en daarmee de inzet daarvan kunnen voorkomen. Ze kunnen variëren van het verwijderen 
van losliggende matjes en snoeren tot zaken die wettelijk geregeld zijn via bijvoorbeeld de 
Zorgverzekeringswet. 
De ondersteuning die vanuit het college kan worden geboden, wordt onder andere begrensd door de 
ondersteuning en zorg die kan worden geboden op grond van andere wettelijke regelingen, zoals de 
Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), Intensieve Kindzorg (IKZ), de Wet Passend 
Onderwijs of regelingen van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV). 
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Als iemand is geïndiceerd voor intramurale zorg via de Wet langdurige zorg, bestaat er geen recht op 
ondersteuning via de Wmo 2015, tenzij het gaat om het gebruik van algemene voorzieningen of een 
voorziening voor sociaal recreatief vervoer. Dit betekent dat iemand die zijn zorg op grond van de Wet 
langdurige zorg niet verzilvert, maar met een zogenaamd Volledig Pakket Thuis, Modulair Pakket 
Thuis of pgb thuis blijft wonen, geen beroep kan doen op aanvullende ondersteuning op grond van de 
Wmo 2015 voor bijvoorbeeld ondersteuning bij het doen van het huishouden of woningaanpassingen. 
Voordat een (maatwerk)voorziening wordt verstrekt, is het van belang dat wordt onderzocht wat de 
mogelijkheden van behandeling zijn. Behandeling is gericht op het verbeteren van de beperking, het 
aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag of nadere functionele diagnostiek. De stelregel hierbij is 
dat als verbetering van functioneren en handelen (vaardigheden) nog mogelijk is, eerst behandeling 
wordt ingezet. Om dit te beoordelen wordt een medisch adviseur ingezet.  
 
N.B.: In 2017 worden hulpmiddelen en woningaanpassingen voor mensen met een Wlz-indicatie die 
thuis wonen nog vanuit de gemeente verstrekt.  
 
1.7 Algemene / vrij-toegankelijke voorzieningen 
Een algemene of vrij-toegankelijke voorziening is het aanbod van diensten of activiteiten dat zonder 
voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruiker 
toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning. Een algemene of vrij-
toegankelijke voorziening gaat voor een individuele maatwerkvoorziening. Algemene voorzieningen 
kunnen op de reguliere markt aangeboden worden of door de gemeente gerealiseerd worden.  
 
1.8 Aanvaardbaar niveau 
Aanvaardbaar wil zeggen, dat de ondersteuningsvrager zich er soms bij neer moet leggen dat er 
belemmeringen blijven, of dat hij zich enige beperkingen zal moeten getroosten. De 
(maatwerk)voorziening beperkt zich in die zin tot wat noodzakelijk is in het licht van zelfredzaamheid 
en participatie en bij jeugdigen van goed opgroeien en breidt zich niet uit tot wat de 
ondersteuningsvrager noodzakelijk vindt in het kader van smaak. 
Het streven is om de ondersteuningsvrager op het niveau van participatie en zelfredzaamheid te 
brengen dat bij zijn situatie past. Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar de situatie van de 
ondersteuningsvrager voordat hij getroffen werd door zijn beperkingen en/of de situatie van inwoners 
in vergelijkbare omstandigheden en in dezelfde leeftijdscategorie die geen beperkingen hebben. 
Het betekent ook niet per definitie dat hij bijvoorbeeld alle hobby’s moet kunnen uitoefenen die hij 
voorheen uitoefende. Of bij jeugdigen dat zij gecompenseerd moeten worden om alles te kunnen doen 
wat kinderen zonder een beperking kunnen doen. 
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2 Maatwerkvoorzieningen Wmo 
Maatwerkvoorzieningen zijn het geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere 
maatregelen die zijn afgestemd op de behoefte, persoonskenmerken en mogelijkheden van een 
persoon. Maatwerkvoorzieningen worden ingezet ten behoeve van: 
1. zelfredzaamheid, waaronder begrepen dagbesteding in groepen en het daarvoor noodzakelijke 

vervoer, persoonlijke begeleiding, en kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting van de 
mantelzorger, alsmede hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen; 

2. participatie, waaronder begrepen deelname aan sociale activiteiten buitenshuis, onderwijs of 
arbeidsmarkt en het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen en andere 
maatregelen; 

3. beschermd wonen en opvang. 
 
Ad 1. Zelfredzaamheid is het in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemeen dagelijkse 
levensverrichtingen (ADL) en het voeren van een gestructureerd huishouden. 
Ad 2. Participatie is het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. 
Ad 3. Beschermd wonen is het wonen in een accommodatie van een instelling, of in een eigen 
woning, met daarbij behorend toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid 
en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch 
ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van 
gevaar voor de ondersteuningsvrager of anderen, bestemd voor personen met psychische of 
psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.  
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 schrijft voor dat gemeentebesturen maatschappelijke 
opvang dienen te verstrekken aan personen die niet in staat zijn zich op eigen kracht en met 
gebruikelijke hulp uit zijn sociale netwerk, te handhaven in de samenleving. Daarbij wordt geen enkel 
onderscheid gemaakt tussen doelgroepen met verschillende achtergronden; voor de wetgever is een 
onderscheid tussen daklozen met OGGZ-problematiek en economisch daklozen niet relevant. 
 
2.1 Resultaten 
De resultaten zelfredzaamheid en participatie, beschermd wonen en opvang zijn verder toegespitst 
op: 
1. het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen; 
2. het voeren van een gestructureerd huishouden; 
3. het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer; 
4. beschermd wonen; 
5. opvang. 
Per resultaat worden voorbeelden gegeven van voorliggende en algemeen gebruikelijke 
voorzieningen. Dit betreffen voorbeelden en zijn geen limitatieve opsommingen. 
 
2.1.1 Het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen 
Algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zijn de handelingen die mensen dagelijks in het 
gewone leven verrichten.  Voor de zelfredzaamheid van mensen zijn de volgende algemene 
dagelijkse levensverrichtingen van belang: in en uit bed komen, aan- en uitkleden, lopen, gaan zitten 
en weer opstaan, lichamelijke hygiëne, toiletbezoek, eten en drinken, medicijnen innemen, 
ontspanning, sociaal contact. Wanneer een ondersteuningsvrager ADL-verrichtingen niet zelf kan 
doen, is ondersteuning mogelijk op het gebied van begeleiding, verplaatsen in en om de woning en 
het normaal gebruik kunnen maken van de woning. 
Opgemerkt wordt dat de ondersteuningsvrager dan mogelijk aanspraak kan hebben op verpleging en 
verzorging op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). 
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2.1.1.1 Begeleiding 
Het doel van begeleiding is het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie 
van de zelfredzaamheid en participatie die strekken tot voorkoming van opname of verwaarlozing. 
Zelfredzaamheid in relatie tot begeleiding betreft de lichamelijke, cognitieve en psychische 
mogelijkheden die de ondersteuningsvrager in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te 
functioneren. Afhankelijk van de beoogde resultaten van begeleiding, kan de begeleiding individueel 
of in groepsvorm worden gegeven. 
De ondersteuningsvrager: 

• heeft het vermogen om zelfzorghandelingen uit te voeren of de regie te voeren over de 
zelfzorghandelingen; 

• heeft het vermogen tot sociaal functioneren in de dagelijkse leefsituaties, zoals thuis en in 
relatie met vrienden en familie; 

• heeft het vermogen om zelf in zijn dagstructurering te voorzien; 
• kan zelf besluiten nemen en regie voeren. 

 
Begeleiding kan zich richten op: 
1. Toezicht, aansturing of stimulering van het zelf uitvoeren van taken en activiteiten. De 

ondersteuning kan gericht zijn op: 
a. het ondersteunen bij of het verder uitbouwen of onderhouden van vaardigheden of 

handelingen 
b. het ondersteunen bij of het verder uitbouwen of onderhouden van het aanbrengen van 

(dag)structuur of het voeren van regie 
c. het oefenen met vaardigheden of handelingen 

2. Het (deels en/of tijdelijk) overnemen van taken en/of toezicht, het continu bieden van 
ondersteuning. Dit omdat de cliënt bijvoorbeeld geen of onvoldoende regievermogen heeft. Denk 
ook aan sturing op problematisch gedrag om dat in goede banen te leiden of een cliënt met 
oriëntatiestoornissen. 

3. Het incidenteel overnemen van toezicht, bijvoorbeeld ter ontlasting van de mantelzorger. 
4. Aansturen van gedrag. 
 
Voorliggende voorziening 
De taak van de gemeente betreft inwoners die wel in staat zijn zelf op te staan, zichzelf te wassen en 
aan te kleden maar de regie en structuur missen om dit regelmatig en op de juiste momenten te doen. 
Daartoe moeten ze worden aangespoord en begeleid. Indien de persoonlijke verzorging samenhangt 
met geneeskundige zorg, valt persoonlijke verzorging onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor 
personen tot 18 jaar valt persoonlijke verzorging onder de Jeugdwet. 
 
Alvorens begeleiding in te zetten, is het van belang dat wordt onderzocht wat de mogelijkheden van 
behandeling zijn. De stelregel hierbij is dat als verbetering van functioneren of handelen nog mogelijk 
is, eerst behandeling wordt ingezet. Behandeling is gericht op het verbeteren van de 
aandoening/stoornis/beperking, het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag of nadere 
functionele diagnostiek. 
Begeleiding kan wel worden ingezet om tijdens de behandeling geleerde vaardigheden te oefenen of 
verder uit te bouwen. 
 
Algemeen gebruikelijke voorzieningen 
Wanneer mensen een beperking hebben wordt bij activiteiten van het dagelijks leven en 
vrijetijdsbesteding vaak gedacht aan begeleiding. Er zijn veel algemeen beschikbare en redelijke 
oplossingen voorhanden. Voorbeelden van algemeen gebruikelijke voorzieningen: 

• activiteiten zoals computerles of taalles; 
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• alarmering; 
• pictogrammenbord of domotica in huis; 
• gezelschap of ondersteuning door vrijwilliger; 
• kinderopvang. Kinderopvang is ook voor kinderen met een beperking voorliggend; het leren 

omgaan met een kind met een beperking is gebruikelijke hulp van ouders. 
 

2.1.1.2 Verplaatsen in en om de woning 
Om de algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te kunnen voeren, moet iemand zich in huis 
kunnen verplaatsen en de verschillende vertrekken kunnen bereiken om daar te doen wat nodig is, 
d.w.z. normaal gebruik van de woning te maken. Daarmee worden ook de tuin en het balkon bedoeld. 
Om zich te kunnen verplaatsen in de woning is het soms noodzakelijk dat er een voorziening wordt 
ingezet ter ondersteuning, bijvoorbeeld een (elektrische) rolstoel of een traplift. 
 
Algemeen gebruikelijke voorzieningen 
Accessoires zoals bagagetassen, been- en voetenzakken en afdekhoezen komen niet voor 
vergoeding in aanmerking. Indien aangepaste kleding nodig is, bijvoorbeeld voor een zitorthese, 
kunnen de meerkosten in aanmerking komen voor vergoeding. Ook een rollator wordt gezien als een 
algemeen gebruikelijke voorziening. 
 
2.1.1.3 Normaal gebruik kunnen maken van de woning 
Onder normaal gebruik kunnen maken van de woning wordt verstaan: dat men kan eten, slapen, zich 
kan wassen en naar het toilet kan gaan en dat kinderen kunnen spelen. De daarvoor bestemde 
ruimtes moeten dus bereikbaar en toegankelijk zijn en aangepast zijn aan iemands beperkingen 
(bijvoorbeeld een laag aanrecht waar de rolstoel onder past). Ook het bereikbaar maken van 
gemeenschappelijke ruimtes van woongebouwen en flats vallen binnen dit resultaat. 
 
Voor het normaal gebruik kunnen maken van de woning, kan het nodig zijn om de woning aan te 
passen of uit te bouwen, als andere oplossingen zoals het verhuizen naar een geschikte woning niet 
goed mogelijk zijn. Dat moet dus onderzocht worden. Een woning wordt alleen aangepast als sprake 
is van een zelfstandige woonruimte, die geschikt is voor permanente bewoning. 
 
Er wordt geen woonvoorziening toegekend indien de noodzaak tot het treffen van de woonvoorziening 
het gevolg is van een verhuizing waartoe op grond van belemmeringen bij het normale gebruik van de 
woning geen aanleiding bestond en er geen belangrijke reden aanwezig was. 
Er is alleen sprake van een belangrijke reden die aanleiding vormt voor toewijzing van de 
woonvoorziening als de ondersteuningsvrager, in het kader van de eigen verantwoordelijkheid, geen 
in redelijkheid van hem te vergen mogelijkheden heeft om zelf voor een passende oplossing te zorgen 
Als belangrijke reden kan worden aangemerkt: 

• Samenwoning; 
• Huwelijk; 
• Het aanvaarden van werk elders. 

 
Er wordt tevens geen woonvoorziening verstrekt indien de ondersteuningsvrager de hulpvraag 
redelijkerwijs van te voren had kunnen voorzien en met zijn beslissing had kunnen voorkomen. 
Bijvoorbeeld: indien iemand is aangewezen op een rolstoel en een huis koopt waarin veel dure 
aanpassingen moeten worden aangebracht, had het in de rede gelegen dat de ondersteuningsvrager 
in een al aangepast huis zou zijn gaan wonen. 
 
De eerste vraag is wat de voorkeur verdient: verhuizing of woningaanpassing? Bij het bepalen van 
deze voorkeur wordt rekening gehouden met de kosten van de verschillende oplossingen.  
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Punten die naast de kosten van de oplossing meegenomen moeten worden in de afweging zijn: 

• Informele zorg: is er sprake van mantelzorg of andere informele zorg in de buurt, die wegvalt 
bij verhuizen? 

• Sociaal verband: is er sprake van een sociaal verband met de omgeving die bij verhuizen 
wegvalt, waardoor sociaal isolement dreigt voor de ondersteuningsvrager of andere leden 
van het huishouden? 

• Urgentie: is (naar verwachting) niet tijdig een adequate woning beschikbaar, dan kan de 
verhuisverplichting niet worden opgelegd. De medisch verantwoorde termijn voor 
overbrugging in de huidige woning moet blijken uit het advies. 

• Woningaanbod: is er voldoende aanbod aan aangepaste woningen, dan wel kan er een 
aangepast woning vrijgemaakt worden? 

• Woonomgeving: is de huidige woning goed gelegen ten opzichte van voorzieningen en 
openbaar vervoer en/of goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel? 

• Werk: heeft iemand werk aan huis en kan verhuizing een verslechtering van de werksituatie 
betekenen? 

• Financiële situatie: nemen de woonlasten van de ondersteuningsvrager niet onevenredig toe, 
dan wel blijft een eigenaar niet met een restschuld zitten? 

• Verkoopbaarheid: is de eigen woning naar verwachting wel binnen de gestelde termijn te 
verkopen, uitgaande van een reële verkoopprijs? 

 
Er kunnen nog andere punten zijn die op grond van het algemene afwegingskader in de individuele 
situatie in ogenschouw genomen moeten worden. 
 
Voorwaarden voor een woningaanpassing 
In sommige situaties kunnen de beperkingen die ondervonden worden in de woning opgelost worden 
met roerende of losse woonvoorzieningen. Dit zijn voorzieningen die (redelijk) gemakkelijk van de ene 
naar de andere woning kunnen worden verplaatst. In andere situaties is een bouwkundige 
woningaanpassing noodzakelijk. 
 
Woningen worden alleen bouwkundig aangepast als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

• De belanghebbende heeft in de woning feitelijk zijn hoofdverblijf. Er zijn twee uitzonderingen:  
- kinderen die in co-ouderschap worden opgevoed: in die situatie kunnen twee 

woningen aangepast worden; 
- als het gaat om het bezoekbaar maken van de woning voor familieleden die in een 

instelling verblijven op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). 
• De woning moet in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude staan. 
• De woning moet geschikt zijn voor permanente bewoning. 
• De woning moet aangepast kunnen worden. 

 
De woningaanpassing 
Bij een woningaanpassing wordt er rekening gehouden met de volgende punten: 
• Eerst wordt beoordeeld of een inpandige verbouwing mogelijk is, voordat besloten wordt tot een 

aanbouw. 
• Voor het kwaliteitsniveau van de aanpassing wordt aangesloten bij de eisen van het Bouwbesluit 

en aan wat algemeen gebruikelijk is in de sociale woningbouw. Op basis daarvan wordt de 
hoogte van de vergoeding bepaald. Er kan voor een hoger kwaliteitsniveau gekozen worden, 
waarbij de meerkosten door de huurder, verhuurder of eigenaar voor eigen rekening worden 
genomen.  
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• Aanpassingen aan de eisen van de tijd komen voor eigen rekening van de ondersteuningsvrager 
dan wel de eigenaar van de woning. 

• Bij grotere woningaanpassingen wordt een programma van eisen opgesteld, op basis waarvan 
meerdere offertes worden opgevraagd, indien niet voor standaardnormen voor 
woningaanpassingen gekozen wordt. In het Financieel besluit sociaal domein is vastgelegd op 
basis van welke componenten het budget voor de woningaanpassing wordt berekend. 

• Bij het programma van eisen wordt rekening gehouden met de indicatieve maximum 
oppervlakten voor de diverse ruimten: 13,5 m2 voor een slaapvertrek, bij rolstoelgebruik 16-18 m2 
en bad- & doucheruimte 6,5 m2. Bij het vaststellen van de benodigde ruimte wordt uitgegaan van 
de verschillende maatvoeringen zoals aangegeven in het Handboek voor Toegankelijkheid; zoals 
de minimale vrije doorgangsruimte, draaicirkels en haakse bochten. De aard van de beperking of 
bestaande indeling van een woonruimte (zoals positie van ramen en deuren) kunnen 
uitzonderingen mogelijk maken. 

• Er wordt rekening gehouden met belangen van mantelzorgers bij het bedienen van hulpmiddelen, 
zoals tilliften en andere hulpmiddelen die door de mantelzorgers bediend moeten worden. 

 
Mantelzorgwoning  
Als er sprake is van een mantelzorgwoning gaat het college daarbij uit van de eigen 
verantwoordelijkheid van het hebben van een woning. Dit kan door zelf een woning te bouwen of te 
huren die op het terrein nabij de woning van de mantelzorgers kan worden geplaatst. Uitgangspunt 
daarbij is dat de uitgaven die de ondersteuningsvrager had voor de situatie van de mantelzorg in de 
mantelzorgwoning, aan het wonen in deze woning besteed kunnen worden. Daarbij kan gedacht 
worden aan huur, kosten nutsvoorzieningen, verzekeringen, etc. met deze middelen zou een 
mantelzorgwoning gehuurd kunnen worden. Ook zouden deze middelen besteed kunnen worden aan 
een lening of hypotheek om de mantelzorgwoning van te betalen. 
 
Voorliggende voorzieningen 
Herinrichting woning 
Van de ondersteuningsvrager kan worden gevraagd dat de woning zodanig wordt ingericht of 
heringericht dat wordt voorkomen dat een woningaanpassing moet worden verleend (vergelijk 
CRVB:2011:BQ8290). 
 
Algemeen gebruikelijke voorzieningen 
Het weigeren van een woonvoorziening omdat de verhuizing in verband met de overgang naar een 
volgende levensfase als algemeen gebruikelijk bestempeld wordt, is een uitsluitingsgrond die niet in 
de Wmo genoemd wordt. Dit leidt tot een generieke uitsluiting van de compensatieplicht die zo niet 
door de wetgever bedoeld is. In individuele situaties kan het echter wel het geval zijn dat een 
verhuizing algemeen gebruikelijk is. 
Indien een verhuizing in de lijn der verwachting ligt en niet alleen noodzakelijk is in verband met 
beperkingen kan gesteld worden dat er geen sprake is van een onvoorziene en onverwachte 
verhuizing. Bijvoorbeeld iemand die zich inschrijft bij Woningnet in verband met gezinsuitbreiding en 
die een maatwerkvoorziening aanvraagt voor verhuizing in verband met beperkingen. Van de 
ondersteuningsvrager kan worden verwacht dat hij zich, evenals mensen zonder beperkingen, kan 
voorbereiden op een gebeurtenis als een verhuizing. 
 
Algemeen gebruikelijke voorzieningen op het gebied van het normaal gebruik kunnen maken van de 
woning zijn, in ieder geval: 

• Hendelmengkraan. 
• Thermostatische kraan. 
• Keramische- of inductiekookplaat. 
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• Verhoogd toilet. 
• Tweede toilet / sanibroyeur. 
• Wandbeugels. 
• (Verwijderen) van drempels 
• Anti-slipvloer/coating. 
• Zonwering. 
• Ophogen tuin/bestrating bij verzakking. 

 
2.1.2 Het voeren van een gestructureerd huishouden 
Voor de meeste mensen is het houden van overzicht over dagelijks te verrichten taken geen enkel 
probleem. Men weet wanneer welke taak het beste uitgevoerd kan worden op het gebied van het 
schoonhouden van het huis, het doen van de was, het afvoeren van huishoudelijk afval, het doen van 
boodschappen, het bereiden van maaltijden, het voldoen aan formele verplichtingen van instanties, 
het bijhouden van de financiële administratie etc. Men weet ook hoe ze uitgevoerd moeten worden, en 
voert deze bijna als vanzelfsprekend zelf uit. Deze taken kunnen echter voor inwoners met beperkte 
zelfredzaamheid als complexe taken beschouwd worden, die daarom soms niet naar behoren 
uitgevoerd worden. Hier betreft het de vraag naar passende ondersteuning en begeleiding. 
 
2.1.2.1 Begeleiding 
Zie hiervoor ook 2.1.1.1 Begeleiding 
 
Begeleiding bij het voeren van een gestructureerd huishouden 
Indien de ondersteuningsvrager niet in staat om zelf of met behulp van het sociale netwerk een 
gestructureerd huishouden te voeren of schoonmaakhulp in te kopen, kan de ondersteuningsvrager in 
aanmerking komen voor begeleiding bij het voeren van een gestructureerd huishouden. 
Schoonmaakhulp kan dan onderdeel uitmaken van het totale arrangement aan ondersteuning dat voor 
de ondersteuningsvrager noodzakelijk is. Tijdens het onderzoek wordt samen met de 
ondersteuningsvrager vastgesteld welke resultaten bereikt zullen worden. De zorgaanbieder stelt 
samen met de ondersteuningsvrager hiervoor een plan op. Bij de invulling wordt ook rekening 
gehouden met de inzet van mantelzorg, andere informele zorg en voor de ondersteuningsvrager 
bruikbare algemene voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een boodschappenservice van een supermarkt. 
 
Werkzaamheden binnen het voeren van een gestructureerd huishouden 
Onder het voeren van een gestructureerd huishouden kan vallen: 

• wonen in een schoongehouden woning, dat wil zeggen; vrij van zichtbaar stof, losliggend en 
vastzittend vuil en vlekken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen frequente taken en niet 
frequente taken. 

- Frequente taken: 
o licht huishoudelijk werk (stof afnemen, opruimen, afwassen, bed opmaken) 
o zwaar huishoudelijke werk (stofzuigen, dweilen, keuken en sanitair schoonmaken) 

- Niet frequente taken: 
o zwaar huishoudelijk werk (ramen zemen, keuken grondig reinigen, gordijnen/lamellen 

reinigen, deuren en hoge randen, radiatoren) 
• het organiseren van het huishouden (administratie, organiseren, plannen en beheren, helpen 

bij structuur in het huishouden) 
• de noodzakelijke boodschappen voor de primaire levensbehoeften in huis kunnen krijgen en 

de maaltijden kunnen verzorgen (boodschappenlijst samenstellen, inkopen, opslaan) 
• kunnen beschikken over schone was (wassen, ophangen/drogen, strijken, opvouwen, 

opbergen) 
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• het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren. Het gaat hierbij om een 
ouder die ten gevolge van beperkingen tijdelijk niet in staat is de verzorging en/of opvang van 
gezonde kinderen uit te voeren. Denk daarbij aan de persoonlijke verzorging, begeleiding en 
opvoedingsactiviteiten. Deze ondersteuning is altijd tijdelijk om de ouder de mogelijkheid te 
bieden naar een structurele oplossing te zoeken. 

De omvang en duur van de ondersteuning is afhankelijk van: 
• wat iemand zelf kan of wat onder gebruikelijke hulp valt;  
• wat door mensen uit het sociale netwerk gedaan kan worden; 
• wat door gebruikmaking van voorliggende of algemene (gebruikelijke)  voorzieningen kan 

worden bereikt. 
 

Algemeen gebruikelijke voorzieningen 
Algemeen gebruikelijke voorzieningen op het gebied van het voeren van een gestructureerd 
huishouden zijn: 

• huishoudelijke apparaten, zoals bv een afwasmachine; 
• ramenwasser; 
• kinderopvang. 

 
Voorliggende voorziening 
Voor het schoonhouden van de woning zijn schoonmaakhulp op de particuliere markt, 
boodschappenservice en maaltijdvoorzieningen voorliggende voorzieningen.  
  
 
2.1.3 Het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer 
Deelnemen aan het maatschappelijk verkeer wil zeggen dat iemand, ondanks zijn beperkingen, in 
redelijke mate mensen kan ontmoeten, contacten kan onderhouden, boodschappen kan doen en aan 
maatschappelijke activiteiten kan deelnemen. Ook het ontlasten van mantelzorgers is aandachtspunt. 
Wanneer een ondersteuningsvrager niet (volledig) zelfstandig kan deelnemen aan het 
maatschappelijk verkeer, is ondersteuning mogelijk op het gebied van dagbesteding, kortdurend 
verblijf, deelname aan maatschappelijke activiteiten en vervoer. 
 
2.1.3.1 Dagbesteding  
Dagbesteding is erop gericht om een dagstructuur aan te brengen en om activiteiten te bieden die niet 
alleen gezellig zijn, maar ook zinvol en waarbij de ondersteuningsaanvrager actief wordt betrokken.  
Hieronder wordt niet verstaan een reguliere dagstructurering zoals die in de woonsituatie wordt 
geboden. Het is ook nadrukkelijk anders dan welzijnsactiviteiten, ook al bevatten welzijnsactiviteiten 
wel elementen die ook in dagbesteding voorkomen. Voor veel inwoners zal deelname aan activiteiten 
in bijvoorbeeld buurthuis of inloopvoorziening voldoende zijn om structuur te bieden aan de dag en 
medemensen te ontmoeten. Alleen voor inwoners die door hun beperkingen een dergelijke 
dagstructurering, gericht op het verbeteren of behouden van capaciteiten en/of reguleren van 
gedragsproblemen nodig hebben is dagbesteding nodig. 
Doel van dagbesteding is: 

• Bieden van structuur in dag en week. Hiermee kan achteruitgang van functies en 
zelfverzorging worden voorkomen. Soms is verbetering van de situatie mogelijk. 

• Bieden van sociale contacten en bezigheden. 
• Ondersteuningsvragers onder de pensioensgerechtigde leeftijd zoveel mogelijk in een situatie 

brengen die te vergelijken is met de werkomgeving van niet-beperkte mensen. 
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Voorliggende voorzieningen 
Op grond van de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar vermogen (WIA), Wajong en de 
Participatiewet zijn er mogelijkheden voor aangepast werk. 
 
Vervoer van en naar dagbesteding  
Als de ondersteuningsvrager medisch of psychisch niet in staat is om zichzelf te vervoeren, dan 
bestaat de mogelijkheid voor vervoer van en naar de dagbesteding. Bij een indicatie voor zorg in 
natura is voor de dagbesteding is de instelling verantwoordelijk voor het vervoer.  
Indien de ondersteuningsvrager niet zelfstandig kan reizen naar de dagbesteding, maar kan hij of zij 
wel met behulp van het netwerk hier komen, dan is een vervoersvergoeding mogelijk. Dit is het geval 
wanneer de zorgaanbieder van de dagbesteding het vervoer niet kan regelen of bij een 
persoonsgebonden budget. De vorm en de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de afstand en 
soort vervoer (eigen vervoer of openbaar vervoer). De afstand is gebaseerd op de dichtstbijzijnde 
geschikte instelling. 
Indien er geen medische noodzakelijkheid bestaat voor vervoer wordt géén vervoersindicatie 
afgegeven. De ondersteuningsvrager wordt geacht op eigen gelegenheid naar de dagbesteding te 
komen. 
 
2.1.3.2 Kortdurend verblijf 
Kortdurend verblijf is een vorm van respijtzorg die kan worden ingezet om de 
thuissituatie/mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Kortdurend verblijf kan worden omschreven als het 
logeren in een instelling, gecombineerd met persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding. 
Hierdoor wordt de mantelzorger ontlast, zodat deze de zorg langer kan volhouden en de cliënt langer 
thuis kan blijven wonen. Kortdurend verblijf is bedoeld voor mensen die toezicht nodig hebben. 
Kortdurend verblijf is voor maximaal drie etmalen per week gedurende de looptijd van de beschikking. 
Drie etmalen per week is de standaard regel. Bij uitzonderingen; het betreft drie etmalen gemiddeld 
per week over de looptijd van de beschikking (zo is er ook ruimte voor maatwerk). 
 
2.1.3.3 Deelname aan maatschappelijke activiteiten 
Onderdeel van het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer is het kunnen meedoen aan diverse 
maatschappelijke activiteiten, zoals sportieve of culturele activiteiten. Deze activiteiten stellen mensen 
in staat anderen te ontmoeten en sociale relaties aan te gaan. In sommige situaties is het niet mogelijk 
om aan (sport)activiteiten of culturele activiteiten mee te doen zonder een specifieke voorziening. 
Denk bijvoorbeeld aan de verstrekking van een sportrolstoel, een aanpassing aan een 
muziekinstrument of het zoeken van een vrijwillig maatje die kan meegaan naar een activiteit met een 
nog te hoge drempel. Bij de beoordeling van de noodzaak hiervan, wordt rekening gehouden met het 
feit of het een nieuwe of reeds bestaande activiteit is. Daarnaast wordt bekeken of er andere 
mogelijkheden zijn voor deelname aan maatschappelijke activiteiten, die zonder de voorziening 
mogelijk zijn.  
 
2.1.3.4 Sociaal vervoer  
Soms moeten er in verband met beperkte fysieke mobiliteit of het geheel ontbreken van zelfstandige 
mobiliteit door verstandelijke of cognitieve beperkingen ook extra vervoersvragen beantwoord worden. 
Het gaat erom dat inwoners de deur uit kunnen voor de dagelijkse activiteiten op de korte en wat 
langere afstand binnen de eigen regio. Denk aan familiebezoeken, de huisarts bezoeken, etc. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de straal van 25 kilometer. Vervoer over een grotere afstand wordt 
geregeld via Valys. Het verdient altijd de voorkeur om te onderzoeken, of en zo ja hoe zelfstandige 
mobiliteit vergroot zou kunnen worden, bijvoorbeeld via gebruik van ‘apps’ in het openbaar vervoer of 
– al dan niet tijdelijke- begeleiding van een vrijwilliger in het verkennen van de route. 
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Primaat collectief vervoer 
Als er een maatwerkvoorziening nodig is in verband met vervoersvragen, dan heeft het collectief 
vervoer (RegioRijder) voorrang boven andere verstrekkingen, zoals een autoaanpassing of een 
persoonsgebonden budget voor het gebruik van de eigen auto of een taxi. In uitzonderingssituaties 
kan daar voor gekozen worden, als iemand om medische redenen niet van het collectief vervoer 
gebruik kan maken. 
 
Aantal te reizen kilometers: 

• geïndiceerden kunnen standaard 1500 kilometer met het collectief vervoer reizen; 
• nagegaan wordt of dit aantal kilometers toereikend is voor de ondersteuningsvrager. Indien de 

ondersteuningvrager een actief sociaal leven heeft en/of vaak een familielid bezoekt in een 
instelling, kan een hoger maximum worden afgesproken. Daaraan is geen bovengrens 
verbonden.; 

• ophoging van het aantal kilometers in verband met vrijwilligerswerk vindt alleen plaats als de 
vrijwilligersorganisatie niet in staat is de kosten te vergoeden, dan wel de kosten de verstrekte 
vergoeding overstijgen. 

 
Overige vervoersvoorzieningen 
Collectief vervoer is een voorziening die met name geschikt is voor de middellange afstanden. Voor de 
vervoersbehoefte voor de korte afstanden (1-5 kilometer) kunnen ook andere voorzieningen verstrekt 
worden, zoals bijvoorbeeld een scootmobiel. 
Een vervoersvoorziening wordt alleen verstrekt wanneer deze noodzakelijk is op het gebied van 
zelfredzaamheid en participatie. 
 
Algemeen gebruikelijke voorzieningen 

• Accessoires als bagagetassen, been- en voetenzakken en afdekhoezen komen niet voor 
vergoeding in aanmerking. Indien aangepaste kleding nodig is bijvoorbeeld voor een 
zitorthese kunnen de meerkosten in aanmerking komen voor vergoeding. 

• Driewielfiets voor kinderen tot 4 jaar. 
• Tandem (met uitzondering van een ouder-kind tandem). 
• Fiets met lage instap. 
• Elektrische fiets (al dan niet met lage instap) voor een persoon van 16 jaar en ouder. 
• Bakfiets/fietskar/aanhangfiets voor jonge gezinnen. 
• Personenauto en de gebruikskosten die daaraan verbonden zijn. 
• Autoaccessoires: airconditioning, stuurbekrachtiging, elektrisch bedienbare ruiten, trekhaak. 

 
2.1.4 Beschermd wonen 
De criteria om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor Beschermd Wonen en de hoogte van de 
eigen bijdrage zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de gemeente Haarlem. De gemeente 
Haarlem is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van deze voorziening in de regio 
IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmerliede en Spaarnwoude en is door het college daartoe 
gemandateerd. 
 
2.1.5 Opvang 
De gemeente Haarlem is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van deze 
voorziening in de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmerliede en Spaarnwoude en is door 
het college daartoe gemandateerd voor de OGGz-doelgroep. De criteria voor opvang en de hoogte 
van de eigen bijdrage zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de gemeente Haarlem. 
Wanneer een inwoner niet tot de doelgroep van opvang behoort zoals is opgenomen in de vigerende 
Verordening van Haarlem, maar wel tot de doelgroep behoort voor opvang zoals is opgenomen in 
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artikel 2.3.1 in samenhang met artikel 2.3.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, dan is 
de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude verantwoordelijk.   
 
Het betreft de doelgroep zonder op de voorgrond tredende gedragsstoornissen die voortvloeien uit 
een psychisch/psychiatrisch ziektebeeld en hebben geen gedragsstoornissen die een (dreigende) 
overlast voor de omgeving vormen. Er is sprake zijn van psychosociale problematiek en een 
meervoudige hulpvraag met een begeleidingsvraagstuk dat uitsluitend in combinatie met opvang kan 
worden opgepakt. 

  
Voor opvang gelden de volgende voorwaarden:  

a. Er is sprake van de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsstatus; 
b. Er is binding met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;  
c. Er is feitelijke dakloosheid vastgesteld;  
d. Er zijn onvoldoende financiële middelen of acute betalingsproblemen om zelf onderdak te 

financieren; 
e. Er geldt een verplichte eigen bijdrage; 
f. Er dient meegewerkt te worden aan een plan dat gericht is op het oplossen de en het vinden 

van een ander onderkomen; 
 

De maatwerkvoorziening opvang kan worden beëindigd als er onvoldoende inspanning wordt geleverd 
om een ander onderkomen te vinden of als er sprake is van agressief of anderszins 
grensoverschrijdend gedrag. 
 
2.1.6 Technische afschrijvingstermijn 
Voor het vaststellen van de technische afschrijvingstermijn sluiten wij aan bij de technische levensduur 
die door de fabrikant van de voorziening wordt opgegeven. 
 
3 Slotbepalingen 
1. Het college kan ter nadere uitvoering van deze beleidsregels uitvoeringsregels opstellen. 
2. In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt 

met de bedoeling van deze regels, beslist het college. 
3. Deze beleidsregels treden in werking per 31 december 2018 en vervangen de Uitvoeringsregels 

maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2016. 
4. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als beleidsregels toegangsproces en 

maatwerkvoorzieningen Wmo gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019. 
5. Deze beleidsregels zijn van toepassing op aanvragen waarop op of na 31 december 2018 een 

besluit wordt genomen. 
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4 Bijlage I gebruikelijke hulp 
 
Dit document is afgeleid van het protocol gebruikelijke zorg CIZ 2014 en de richtlijn gebruikelijke zorg 
van ouders voor kinderen met een normale ontwikkeling, per leeftijd (overeenkomstig de Beleidsregels 
indicatiestelling Wet langdurige zorg (Wlz) 2017). 
 
1. Gebruikelijke Persoonlijke Verzorging  
1. Persoonlijke Verzorging van een volwassene door zijn partner is alleen gebruikelijke zorg als er 
sprake is van een kortdurende zorgsituatie met uitzicht op een dusdanig herstel van het 
gezondheidsprobleem en de daarmee samenhangende zelfredzaamheid van de 
ondersteuningsvrager, dat ondersteuning daarna niet langer nodig is. Daarbij gaat het over het 
algemeen over een periode van maximaal drie maanden. Van partners wordt in die situatie verwacht, 
dat zij elkaar alle persoonlijke verzorging bieden. De zorgplicht van partners onderling betreft 
persoonlijke, lichaamsgebonden zorg in de vorm van assistentie en overname bij de algemeen 
dagelijkse levensverrichtingen, maar ook aandacht en begeleiding bij een aandoening.  
 
2. Alle Persoonlijke Verzorging door de ouder aan het kind is gebruikelijke zorg als er sprake is van 
een kortdurende zorgsituatie met uitzicht op een dusdanig herstel van het gezondheidsprobleem en 
de daarmee samenhangende zelfredzaamheid van het kind, dat ondersteuning daarna niet langer 
nodig  is Daarbij gaat het over het algemeen over een periode van maximaal drie maanden.  
Een kind is aangewezen op ondersteuning als het gaat om een chronische situatie, waarbij de 
gebruikelijke zorg in vergelijking tot kinderen zonder beperkingen van dezelfde leeftijdscategorie 
substantieel wordt overschreden. De gebruikelijke bijdrage van een ouder aan de Persoonlijke 
Verzorging van een kind wordt gesteld op de omvang van de Persoonlijke Verzorging die voor een 
kind van die leeftijd noodzakelijk is binnen de bandbreedte van het normale ontwikkelingsprofiel.  
 
3. Het aanleren van handelingen op het gebied van Persoonlijke verzorging aan derden (familie, 
vrienden) is gebruikelijke zorg.  
 
Uitzonderingen 
1. Voor zover een partner of ouder geobjectiveerde beperkingen heeft en/of kennis/vaardigheden mist 
om gebruikelijke persoonlijke verzorging ten behoeve van de ondersteuningsvrager uit te voeren en 
deze vaardigheden niet kan aanleren wordt van hen geen bijdrage verwacht.  
 
2. Voor zover een partner of ouder overbelast is of dreigt te raken wordt van hem of haar geen 
bijdrage verwacht, totdat deze (dreigende) overbelasting is opgeheven. Daarbij geldt het volgende:  
 
a. Wanneer er voor de partner of ouder eigen mogelijkheden en/of voorliggende voorzieningen zijn om 
de (dreigende) overbelasting op te heffen dienen deze eigen mogelijkheden en/of voorliggende 
voorzieningen hiertoe te worden aangewend. Als er sprake is van (dreigende) overbelasting vanwege 
het zelf leveren van geïndiceerde zorg of ondersteuning, dient men die overbelasting op te heffen door 
deze zorg of ondersteuning door (andere) zorgverleners uit te laten voeren/in te kopen.  
b. Voor zover de (dreigende) overbelasting wordt veroorzaakt door maatschappelijke activiteiten 
buiten de gebruikelijke persoonlijke verzorging, wel of niet in combinatie met een fulltime school- of 
werkweek, gaat het verlenen van gebruikelijke persoonlijke verzorging voor op die maatschappelijke 
activiteiten.  
 
3. Voor zover gebruikelijke Persoonlijke Verzorging bij kinderen van niet uitstelbare aard is en degene 
die de gebruikelijke zorg moet verlenen niet beschikbaar is, wegens reguliere school- of werkweek van 
hem/haar zelf of van het kind, kan hiervoor een indicatie worden gesteld.  
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4. Voor zover de ondersteuningsvrager zich in de terminale levensfase bevindt, wordt geen 
gebruikelijke persoonlijke verzorging verwacht van een partner of ouder.  
 
5. Voor zover het kind van 12 jaar of ouder geen intieme Persoonlijke Verzorging wil ontvangen van 
de ouder wordt geen bijdrage verwacht van de ouder.  
 
2. Gebruikelijke begeleiding  
1. Alle begeleiding van de ondersteuningsvrager door de ouder, door partners onderling, door 
inwonende kinderen en/of andere huisgenoten is gebruikelijke zorg als er sprake is van een 
kortdurende zorgsituatie met uitzicht op een dusdanig herstel van het gezondheidsprobleem en de 
daarmee samenhangende zelfredzaamheid van de ondersteuningsvrager, dat ondersteuning daarna 
niet langer nodig is. Daarbij gaat het over het algemeen over een periode van maximaal drie 
maanden.  
 
2. Een kind is aangewezen op ondersteuning als het gaat om een chronische situatie, waarbij de 
gebruikelijke begeleiding in vergelijking tot kinderen zonder beperkingen van dezelfde 
leeftijdscategorie substantieel wordt overschreden. De gebruikelijke bijdrage van een ouder aan de 
begeleiding van een kind wordt gesteld op de omvang van de begeleiding die voor een kind van die 
leeftijd noodzakelijk is binnen de bandbreedte van het normale ontwikkelingsprofiel. 
 
3. Als het gaat om een chronische situatie is de begeleiding van een volwassene gebruikelijke zorg 
wanneer die begeleiding naar algemeen aanvaarde maatstaven door partner, ouder, inwonend kind 
en/of andere huisgenoten in de persoonlijke levenssfeer onderling aan elkaar moet worden geboden.  
 
4. Het leren omgaan van derden (familie, vrienden) met de ondersteuningsvrager is gebruikelijke zorg.  
 
Uitzonderingen 
1. Voor zover een partner, ouder, volwassen kind en/of elke andere volwassen huisgenoot 
geobjectiveerde beperkingen heeft en/of kennis/vaardigheden mist om gebruikelijke begeleiding ten 
behoeve van de ondersteuningsvrager uit te voeren en deze vaardigheden niet kan aanleren wordt 
van hen geen bijdrage verwacht.  
 
2. Voor zover een partner, ouder, volwassen kind en/of andere volwassen huisgenoot overbelast is of 
dreigt te raken wordt van hem of haar geen gebruikelijke begeleiding verwacht, totdat deze dreigende 
overbelasting is opgeheven. Daarbij geldt het volgende:  
 
a. Wanneer voor de partner, ouder, volwassen kind en/of andere volwassen huisgenoot eigen 
mogelijkheden en/of voorliggende voorzieningen zijn om de (dreigende) overbelasting op te heffen 
dienen deze eigen mogelijkheden en/of voorliggende voorzieningen hiertoe te worden aangewend. Als 
er sprake is van (dreigende) overbelasting vanwege het zelf leveren van geïndiceerde zorg of 
ondersteuning, dient men die overbelasting op te heffen door deze zorg of ondersteuning door 
(andere) zorgverleners uit te laten voeren/in te kopen.  
b. Voor zover de (dreigende) overbelasting wordt veroorzaakt door maatschappelijke activiteiten 
buiten de gebruikelijke begeleiding, wel of niet in combinatie met een fulltime school- of werkweek, 
gaat het verlenen van gebruikelijke begeleiding voor op die maatschappelijke activiteiten.  
 
3. Voor zover de ondersteuningsvrager zich in de terminale levensfase bevindt, wordt geen bijdrage 
verwacht van een partner, ouder, kind en/of andere huisgenoot.  
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3. Beschermende woonomgeving en kinderen  
1. Het door de ouders aan kinderen bieden van een woonomgeving waarin hun fysieke en sociale 
veiligheid is gewaarborgd, een passend pedagogisch klimaat en zorg in de zin van verzorging, 
begeleiding en stimulans die nodig is bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid, is 
voor alle leeftijden gebruikelijke zorg.  Gebruikelijke zorg bij kinderen kan ook zorg omvatten die niet 
standaard bij alle kinderen voorkomt. Het gaat dan om zorg die gebruikelijke zorg vervangt zoals 
sondevoeding in plaats van eten, of om zorg die in samenhang met reguliere zorg kan worden 
geboden zoals het geven van medicijnen. 
 
2.  24 uur per dag zorg in de nabijheid is gebruikelijke zorg afhankelijk van de leeftijd van het kind (zie 
richtlijn). Hiermee wordt bedoeld dat zorg en toezicht gedurende het gehele etmaal in de nabijheid 
nodig is zonder dat daarbij permanente actieve observatie nodig is. Het gaat hier om een vorm van 
beschikbaarheid van zorg die voor een groot deel bestaat uit meer passief toezicht. De zorg is wel 
nodig op zowel geplande als ongeplande momenten en ook voortdurend in de nabijheid. Dit is 
gebruikelijke zorg omdat ook een kind met een normaal ontwikkelingsprofiel tot een bepaalde leeftijd 
1. niet zelf de noodzaak van zijn behoefte aan de inzet van zorg kan inschatten, of 
2. niet zelf in staat is om op relevante momenten adequaat hulp in te roepen om ernstig nadeel te 
voorkomen, of 
3. ook vaak op ongeplande momenten zorg in de zin van begeleiding of overname van zelfzorg nodig 
heeft. 
 
3. ‘Permanent toezicht’ in de zin van onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende het 
gehele etmaal, waardoor tijdig kan worden ingegrepen, valt niet onder gebruikelijke zorg. Het gaat om 
toezicht dat geboden moet worden op basis van actieve observatie die als doel heeft dreigende 
ontsporing in het gedrag of de gezondheidssituatie van het kind vroegtijdig te signaleren, waardoor 
altijd tijdig ingegrepen kan worden en escalatie van onveilige/gevaarlijke/(levens)bedreigende 
gezondheids- en/of gedragssituaties voor het kind kan worden voorkómen. Bij kinderen die een 
behoefte hebben aan permanent toezicht kan elk moment iets (ernstig) mis gaan. 
 
4. Richtlijn ten aanzien van gebruikelijke zorg van ouders voor kinderen met een normaal 
ontwikkelingsprofiel in verschillende levensfasen van het kind  
Het uitgangspunt van de Richtlijn is de zorg die ouders volgens heersende maatschappelijke 
opvattingen moeten bieden aan kinderen zonder beperkingen, rekening houdend met verschillen die 
bij kinderen in dezelfde leeftijdscategorie bestaan. Bij gebruikelijke zorg wordt gekeken naar wat aan 
tijdbesteding bij die activiteit bij een gezond persoon gebruikelijk is. Daarbij omvat gebruikelijke zorg 
de zorg die iedereen nodig heeft, wassen, eten en dergelijke, maar ook zorg die deze activiteiten in 
verband met gezondheidsproblemen vervangt. Denk hierbij aan stomaverzorging in plaats van 
toiletgang en sondevoeding in plaats van eten. Voorbeeld: het toedienen van eten door een ouder aan 
een kind is tot een bepaalde leeftijd gebruikelijke zorg, ook als het om sondevoeding gaat. 
De hoeveelheid zorg is afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling van het kind (zie onderstaande 
opsomming). Bij uitval van één van de ouders dient de andere ouder de zorg voor de kinderen over te 
nemen. Waarbij van hen wordt verwacht dat zij maximaal zoeken naar eigen oplossingen: zorgverlof, 
mantelzorg en andere voorliggende voorzieningen. De zorgplicht vervalt niet bij echtscheiding of 
beëindigen van de relatie. Maar er dient wel rekening gehouden te worden met de eventueel door de 
rechtbank vastgelegde afspraken. 
 
Kinderen van 0 tot 3 jaar 
• hebben 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig omdat zij niet in staat zijn om op relevante 

momenten hulp in te roepen om ernstig nadeel voor henzelf te voorkomen; 
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• hebben voortdurend, dat wil zeggen op geplande èn ongeplande momenten, overname van 
zelfzorg nodig; 

• hebben een woonomgeving nodig waarin hun fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd, een 
passend pedagogisch klimaat wordt geboden en hen zorg in de zin van verzorging, begeleiding en 
stimulans wordt geboden bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.  

 
Kinderen van 3 tot 5 jaar 
• hebben overdag zorg in de nabijheid nodig omdat zij niet in staat zijn om op relevante momenten 

hulp in te roepen om ernstig nadeel voor henzelf te voorkomen; 
• hebben overdag voortdurend begeleiding en overname van zelfzorg nodig; 
• hebben ’s nachts soms nog begeleiding en overname van zelfzorg nodig; 
• hebben een woonomgeving nodig waarin hun fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd, een 

passend pedagogisch klimaat wordt geboden en hen zorg in de zin van verzorging, begeleiding en 
stimulans wordt geboden bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.  

 
Kinderen van 5 tot 8 jaar 
• hebben tot 8 jaar overdag zorg in de nabijheid nodig omdat zij niet in staat zijn om op relevante 

momenten hulp in te roepen om ernstig nadeel voor henzelf te voorkomen; 
• hebben tot 8 jaar overdag nog voortdurend begeleiding nodig; 
• hebben tot 8 jaar overdag op geplande en soms op ongeplande momenten hulp bij of overname 

van zelfzorg nodig; 
• hebben een woonomgeving nodig waarin hun fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd, een 

passend pedagogisch klimaat wordt geboden en hen zorg in de zin van verzorging, begeleiding en 
stimulans wordt geboden nodig bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.  

 
Kinderen van 8 tot 18 jaar 
• hebben vanaf 8 jaar geen zorg in de nabijheid nodig omdat zij in staat zijn om op relevante 

momenten hulp in te roepen om ernstig nadeel voor henzelf te voorkomen; 
• hebben tot 18 jaar een woonomgeving nodig waarin hun fysieke en sociale veiligheid is 

gewaarborgd, een passend pedagogisch klimaat wordt geboden en hen zorg in de zin van 
verzorging, begeleiding en stimulans wordt geboden nodig en passend bij hun ontwikkeling naar 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

 
N.B.: Dit is een niet limitatieve lijst. 



 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; 
  
gelet op artikel 63 van de Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
2019; 
 
gelezen het voorstel d.d. 15 oktober 2018 
 
besluit vast te stellen: 
 
 

Beleidsregels persoonsgebonden 
budget gemeente Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude 2019 
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Artikel 1 Begripsbepalingen 
a. Aanvrager: de aanvrager of diens (wettelijk) vertegenwoordiger. 
b. Budgethouder: de budgethouder of diens (wettelijk) vertegenwoordiger. 
c. Informele zorg: zorg die geleverd wordt door niet-professionele zorgverleners of zorgverleners uit het 

sociale netwerk van de pgb-houder.  
d. (Wettelijk) vertegenwoordiger: personen of rechtspersonen die als vertegenwoordiger kunnen 

optreden zijn de curator, de mentor, ouders van een minderjarig kind of de gevolmachtigde van de 
cliënt, dan wel, indien zodanige persoon of rechtspersoon ontbreekt, diens echtgenoot, de 
geregistreerde partner of andere levensgezel van de cliënt, tenzij deze persoon dat niet wenst, dan 
wel, indien ook zodanige persoon ontbreekt, diens ouder, kind, broer of zus, tenzij deze persoon dat 
niet wenst. 

e. Financieel besluit: geldende financieel besluit op datum waarop een besluit op de aanvraag wordt 
genomen. 

 
Artikel 2 Duur van de pgb-beschikking 
1. Een beschikking voor een pgb wordt voor de duur van maximaal 3 jaar afgegeven, met een 

einddatum die loopt tot en met het eind van de maand. 
2. In afwijking van lid 1 kan een beschikking met een kortere looptijd afgegeven worden: 

a. als de beoogde resultaten eerder behaald kunnen worden; 
b. bij twijfel rondom de bekwaamheid van de pgb-houder om zelf zorg in te kopen;  
c. indien er sprake is van een niet-stabiel ziektebeeld; 
d. indien tijdens de looptijd van de beschikking de leeftijdsgrens binnen de Jeugdwet wordt bereikt.  

3. In afwijking van lid 1 kan een beschikking met een langere looptijd afgegeven worden als het zeer 
aannemelijk is dat de situatie van de inwoner ongewijzigd blijft.  

 
Artikel 3 Informele zorg 
1. De inzet van informele zorg is toegestaan in die gevallen waarin deze zorg de gebruikelijke hulp 

overstijgt en waar dit aantoonbaar leidt tot betere en effectievere resultaten op de doelstellingen in 
het pgb-plan.  

2. Relatie gaat boven professie: wanneer de zorg geleverd wordt door een professionele zorgverlener 
die (tevens) een familierelatie heeft met de pgb-houder of deel uitmaakt van de directe sociale 
omgeving van de pgb-houder, geldt dit als informele zorg.  

3. Indien naar het oordeel van het college de te leveren zorg de draagkracht van de zorgverlener 
overstijgt, kan het pgb geweigerd worden.  

4. Per zorgverlener kan met het pgb maximaal 40 uur zorg per week ingekocht worden.  
5. De continuïteit van zorg moet ook bij vakantie en ziekte van de zorgverlener geborgd zijn. 
6. Indien van toepassing voldoet de zorgverlener aan de wettelijke/landelijke eisen die gelden voor de 

betreffende zorg. Dit betekent dat informele zorg alleen is toegestaan voor persoonlijke verzorging, 
kortdurend verblijf en ondersteuning thuis, dagbesteding en begeleiding.  

7. Informele zorg kan niet ingezet worden t.b.v. hulpmiddelen/woningaanpassingen en behandeling. 
 
Artikel 4 Pgb-plan 
1. Het pgb-plan is het plan dat de beoogde budgethouder opstelt om duidelijk te hebben wat volgens 

de budgethouder de ondersteuningsbehoefte is en hoe regie op de ondersteuning wordt gevoerd.  
2. Het pgb-plan bevat minimaal de volgende onderdelen: 

a. op welke manier de ondersteuning bijdraagt aan de participatie en zelfredzaamheid (doel) van 
de ondersteuningsvrager; binnen de context van de hele ondersteuningsvraag (dus ook in relatie 
tot andere vormen van ondersteuning die de cliënt gebruikt); 

b. waar en hoe de budgethouder zijn ondersteuning zal inkopen (selecteren zorgaanbieder, 
aangaan contract, aansturen zorgaanbieder, bijhouden administratie);  
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c. hoe de kwaliteit van de ondersteuning is gewaarborgd; 
d. de verwachte omvang en duur van de ondersteuning. 

3. Op basis van het keukentafelgesprek en het pgb-plan wordt beoordeeld of: 
a. de pgb-houder in staat is op verantwoorde wijze om te gaan met het pgb (bekwaamheid); 
b. de in te kopen zorg van voldoende kwaliteit is; en 
c. de omvang en duur past bij de gestelde doelen en valt binnen wettelijke kaders.  
 

Artikel 5 Bekwaamheid van de aanvrager 
1. Van de aanvrager wordt verwacht dat deze zelfstandig een redelijke waardering kan maken van zijn 

belangen ten aanzien van de aanvraag. Een pgb-houder moet duidelijk kunnen maken welke 
problemen deze heeft, hoe deze zijn ontstaan en bij welke ondersteuning deze gebaat is. Van de 
aanvrager wordt verwacht dat hij zelf begrijpt welke rechten en plichten verbonden zijn aan het op 
verantwoorde wijze volgen van een pgb. Bijvoorbeeld bij het kiezen van de juiste zorgverlener, het 
aangaan van een contract, het in praktijk aansturen van de zorgverlener en het bijhouden van een 
correcte administratie. 

2. Om na te gaan of de budgethouder op verantwoorde wijze met het pgb om kan gaan wordt de 
bekwaamheid van de budgethouder beoordeeld. De beoordelingscriteria zijn: 
a. is de budgethouder in staat de eigen situatie (bij ouder: de situatie van hun kind) te overzien, zelf 

de zorg te kiezen, te regelen en aan te sturen; 
b. is de budgethouder goed op de hoogte van de rechten en plichten die horen bij het beheer van 

een pgb (NB: de gemeente moet cliënten hierover informeren); 
c. is de budgethouder in staat de opdrachtgeverstaak op zich te nemen, zoals het zoeken van een 

zorgaanbieder, het voeren van sollicitatiegesprekken, zorgcontracten (laten) opstellen, 
accorderen van facturen en het bewaken van de kwaliteit en voortgang van de zorg. 

3. Wanneer de cliënt zelf niet over de benodigde vaardigheden beschikt maar wel een (wettelijk) 
vertegenwoordiger heeft, kan toch een pgb verstrekt worden. Deze (wettelijk) vertegenwoordiger 
moet zelf wel over de benodigde vaardigheden beschikken om in aanmerking te komen voor een 
pgb. Om dit te toetsen worden dezelfde criteria gebruikt, die ook gebruikt worden om de 
vaardigheden van de aanvrager te toetsen.  

4. Een pgb-houder kan beslissen het pgb te laten beheren door een derde. De eventuele kosten 
hiervan worden niet uit het pgb vergoed. Het is niet toegestaan het pgb te laten beheren door een 
derde die tevens de zorg of de voorzieningen levert. 

5. In afwijking van het gestelde in lid 4 geldt voor jeugd tot 18 jaar dat een (pleeg)ouder zelf de 
zorgverlener mag zijn voor zijn of haar (pleeg)kind en ook gemachtigd als pgb-houder. Een 
uitzondering hierop is respijtzorg, deze kan niet geleverd worden door de ouders, omdat zij juist 
degenen zijn die respijt nodig hebben. 

6. In afwijking van het gestelde in lid 4 geldt voor volwassenen dat een partner zelf de zorgverlener 
mag zijn en ook gemachtigd als pgb-houder. Een uitzondering hierop is respijtzorg, deze kan niet 
geleverd worden door de partner, omdat die juist degene is die respijt nodig heeft. 

 
Artikel 6 Kwaliteit van de zorg 
1. Om na te gaan of de kwaliteit van zorg voldoende geborgd is, wordt getoetst op de volgende punten: 

a. de zorgverlener beschikt over de juiste kwalificaties om de zorg te kunnen leveren, d.w.z. 
relevante opleiding, kennis en ervaring. Indien van toepassing registratie in een relevant 
beroepsregister (BIG, SKJ); 

b. het type zorg sluit aan bij de ondersteuningsbehoefte; 
c. de zorgaanbieder, de zorgverlener beschikt over relevante keurmerken of certificeringen zoals 

HKZ of ISO; 
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d. de zorgverlener beschikt over een actuele Verklaring omtrent gedrag (VOG), ook als het een 
informele zorgverlener betreft. Een VOG is niet nodig bij zorg door familie (eerste en 
tweedegraads) of partner;  

e. Er is geen sprake van belangenverstrengeling.  
Voor volwassenen is het niet toegestaan dat een (wettelijk) vertegenwoordiger die het pgb 
beheert tevens zorg levert die betaald wordt uit het pgb. Een uitzondering kan gemaakt worden 
voor ouders of partners die een deel van de zorg op zich nemen en waarbij dit aantoonbaar 
beter of efficiënter is, mits de controle op (kwaliteit van) de geleverde diensten voldoende 
geborgd is. Dit moet blijken uit het pgb-plan. 

2. Aan de hand van het pgb-plan bespreekt de gemeente periodiek met de pgb-houder de resultaten 
van de ingekochte zorg. Dit kan tot heroverweging van de beslissing leiden. Zo kan blijken dat de 
ondersteuningsbehoefte veranderd is of dat het budget gebruikt is voor een ander doel dan waarvoor 
het pgb is afgegeven.  

 
Artikel 7 Uitsluitingen voor hulpmiddelen en woningaanpassingen 
1. Een pgb wordt verstrekt voor de levensduur van een voorziening. Indien bekend is dat de 

gebruiksduur korter is dan de levensduur, wordt geen pgb verstrekt. 
2. Verstrekking van een pgb vindt niet plaats wanneer bekend is dat belanghebbende op een zodanige 

termijn gaat verhuizen naar een andere gemeente of een intramurale setting dat de afschrijftermijn 
ten tijde daarvan nog niet zal zijn verstreken. 

 
Artikel 8 Pgb tarieven en hoogte pgb 
1. De pgb-tarieven zijn maximaal de tarieven zoals beschreven in het geldende Financieel besluit 

gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het is toegestaan duurdere zorg of meer uren in te 
kopen. Wanneer hierbij het vastgestelde budget wordt overschreden moet de cliënt het verschil zelf 
bijbetalen.  

2. De hoogte van het pgb wordt bepaald op basis van de pgb-tarieven, de zorgzwaarte (licht, midden, 
zwaar), de omvang en de duur van de zorg. Door het afwegen van elementen wordt tot maatwerk 
gekomen passend bij het specifieke van de individuele situatie. 

3. De volgende elementen geven een handvat voor het bepalen van de zorgzwaarte: 
a. sociale redzaamheid; 
b. bewegen en verplaatsen;   
c. probleemgedrag; 
d. psychisch functioneren; 
e. geheugen- en oriëntatiestoornissen; 
f. specifieke situatie, waaronder compenserende factoren;  
g. perspectief en intensiviteit (gericht op ontwikkelgericht of behoud). 
 

Artikel 9 Besteding buiten Nederland 
Een pgb mag alleen na toestemming van het college besteed worden in het buitenland. Bij het vaststellen 
van de hoogte van het pgb gaan we in dat geval uit van de lokale tarieven, voor zover die niet hoger zijn 
dan de geldende maximumtarieven van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 
 
Artikel 10 Overige bepalingen 
Het is toegestaan dat meerdere pgb-houders samen zorg inkopen. Verantwoording van de besteding van 
het pgb-budget vindt plaats per individuele pgb-houder. 
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Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel 
1. Deze beleidsregels treden in werking op 31 december 2018 en vervangen op het onderwerp 

persoonsgebonden budget de Uitvoeringsregels maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude 2016 . 

2. Deze beleidsregels zijn van toepassing op aanvragen waarop op of na 31 december 2018 een 
besluit wordt genomen. 

3. Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels persoonsgebonden budget 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019. 
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