
Was in 2017 Wordt in 2021

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen
b. algemeen gebruikelijke voorziening 

een voorziening die niet speciaal 
bedoeld is voor mensen met een 
beperking, die algemeen verkrijgbaar is 
en die niet - aanzienlijk - duurder is dan 
vergelijkbare producten.

Verwijderd

e. bijdrage
bijdrage in de kosten als bedoeld in 
artikel 2.1.4 van de wet.

d. bijdrage
bijdrage in de kosten als bedoeld in de 
artikelen 2.1.4 en 2.1.4a van de wet;

Nieuw g. crisisopvang
tijdelijke voltijd- of nachtopvang in een 
crisissituatie door een instelling;

Artikel 3.2 Algemene criteria Artikel 3.2 Algemene criteria
a. voor zover de voorziening voor de 

persoon van de cliënt algemeen 
gebruikelijk is;

Verwijderd

Artikel 4.2 Hoogte persoonsgebonden 
budget

Artikel 4.2 Hoogte persoonsgebonden 
budget

1. Het college stelt in nadere regels de 
hoogte van het persoonsgebonden budget voor 
dagbesteding, beschermd wonen en opvang 
vast bij dienstverlening door professionele 
hulpverleners conform de geldende 
kwaliteitsstandaarden vast. Het college stelt de 
hoogte van het persoonsgebonden budget vast 
aan de hand van de prijs waarvoor het college 
deze dienstverlening heeft gecontracteerd, 
met dien verstande dat het college de 
overheadkosten die gecontracteerde 
aanbieders hebben voor personeel en 
materieel buiten beschouwing laat bij het 
bepalen van de hoogte van het 
persoonsgebonden budget.
2. Het college kan, onverminderd het 
eerste lid, nadere regels stellen over de hoogte 
van het persoonsgebonden budget.

1. Het persoonsgebonden budget voor 
beschermd wonen is gelijk aan 73,5% van de 
prijs waarvoor het college beschermd wonen 
heeft gecontracteerd.
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt 
een persoonsgebonden budget voor 
beschermd wonen bij het betrekken van 
beschermd wonen bij een persoon die behoort 
tot het sociale netwerk van de cliënt 50% van 
de prijs waarvoor het college beschermd 
wonen heeft gecontracteerd.
3. Het persoonsgebonden budget voor 
dagbesteding is gelijk aan 73,5% van de 
onderliggende prijs waarvoor het college 
dagbesteding heeft gecontracteerd.
4. In afwijking van het derde lid bedraagt 
een persoonsgebonden budget voor 
dagbesteding bij het betrekken van 
dagbesteding bij een persoon die behoort tot 
het sociale netwerk 50% van de prijs waarvoor 
het college dagbesteding heeft gecontracteerd.
5. Het persoonsgebonden budget voor 
opvang is gelijk aan 73,5% van de prijs 
waarvoor het college opvang heeft 
gecontracteerd.
6. In afwijking van het vijfde lid bedraagt 
een persoonsgebonden budget voor opvang bij 
het betrekken van opvang bij een persoon die 
behoort tot het sociale netwerk 50% van de 
prijs waarvoor het college opvang heeft 
gecontracteerd.

Artikel 5.1 Maatwerkvoorzieningen Artikel 5.1 Maatwerkvoorzieningen
1. De cliënt is een bijdrage verschuldigd voor 

beschermd wonen en 24-uursopvang.
2. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening 

wordt vastgesteld op het toegestane 
maximumbedrag in het Uitvoeringsbesluit 
Wmo 2015, met dien verstande dat de 
bijdrage niet meer bedraagt dan de 
kostprijs.

1. De cliënt is een bijdrage verschuldigd voor 
een maatwerkvoorziening, met uitzondering 
van individuele begeleiding 4 
maatschappelijke opvang (IB4 MO), 24-
uursopvang en individuele begeleiding 
binnen de vrouwenopvang.

2. De bijdrage is gelijk aan het 
maximumbedrag uit het Uitvoeringsbesluit 



3. Het college kan nadere regels stellen inzake 
de verschuldigdheid, inhoud en hoogte van 
de bijdrage.

4. De bijdrage voor 24-uursopvang wordt 
vastgesteld en geïnd door de instelling waar 
de cliënt verblijft. 

Wmo 2015.

Artikel 5.2 Kostprijs Artikel 5.2 Kostprijs
1.  De kostprijs van een voorziening in natura 

is gelijk aan de prijs waarvoor het college 
de voorziening in natura betrekt van een 
gecontracteerde aanbieder.

2. De kostprijs van een persoonsgebonden 
budget is gelijk aan het bedrag van het 
persoonsgebonden budget.

3. Het college kan, onverminderd het eerste 
en tweede lid, nadere regels stellen over 
(het bepalen van) de kostprijs. 

1. De cliënt is geen bijdrage verschuldigd voor 
de algemene voorziening crisisopvang.

Artikel 8.2 Prijs-kwaliteitverhouding Artikel 8.2 Prijs-kwaliteitverhouding 
Het college houdt bij de inkoop van beschermd 
wonen en opvang door derden en het 
vaststellen van de tarieven daarvan in ieder 
geval rekening met: 
a. de aard en omvang van de te verrichten 

taken en/of de te leveren voorzieningen;
b. de vereiste deskundigheid en vaardigheden 

van de beroepskrachten;
c. de arbeidsvoorwaarden passend bij de 

vereiste deskundigheid en vaardigheden 
van de beroepskrachten en de zwaarte van 
de functie;

d. de kwaliteitseisen die aan beschermd 
wonen en opvang worden gesteld;

e. de reële marktprijs van de beschermd 
wonen en opvang. 

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 
van een overeenkomst met derde; of

b. een reële prijs die geldt als ondergrens voor 
een inschrijving en het aangaan van een 
overeenkomst met de derde.

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, als bedoeld in het eerste lid, op 
de volgende kostprijselementen:

a. de kosten van de beroepskracht;
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.

Artikel 11.3 Overgangsrecht Artikel 11.3 Intreding & Overgangsrecht
1.  De Verordening beschermd wonen en 

opvang gemeente Alblasserdam 2015 wordt 
ingetrokken met de inwerkingtreding van 
deze verordening, met dien verstande dat 

1. De Verordening beschermd wonen en 
opvang gemeente Alblasserdam 2017 wordt 
ingetrokken met de inwerkingtreding van 
deze verordening, met dien verstande dat 



zij van toepassing blijft ten aanzien van een 
op grond daarvan genomen besluit totdat 
het college, onder intrekking van dit besluit, 
een nieuw besluit op grond van deze 
verordening heeft genomen. 

2. Aanvragen die zijn ingediend vóór 
inwerkingtreding van deze verordening en 
waarop nog geen besluit is genomen ten 
tijde van de inwerkingtreding van deze 
verordening, worden afgehandeld op grond 
van deze verordening.

3. Bezwaarschriften die zijn ingediend tegen 
op grond van Verordening beschermd 
wonen en opvang gemeente Alblasserdam 
2015 genomen besluiten, worden 
afgehandeld op grond van de Verordening 
beschermd wonen en opvang gemeente 
Alblasserdam 2015.

zij van toepassing blijft ten aanzien van een 
op grond daarvan genomen besluit totdat 
het college, onder intrekking van dit besluit, 
een nieuw besluit op grond van deze 
verordening heeft genomen. 

2. Aanvragen die zijn ingediend vóór 
inwerkingtreding van deze verordening en 
waarop nog geen besluit is genomen ten 
tijde van de inwerkingtreding van deze 
verordening, worden afgehandeld op grond 
van deze verordening.

3. Bezwaarschriften die zijn ingediend tegen 
op grond van Verordening beschermd 
wonen en opvang gemeente Alblasserdam 
2017 genomen besluiten, worden 
afgehandeld op grond van de Verordening 
beschermd wonen en opvang gemeente 
Alblasserdam 2017.

Artikel 11.4 Inwerkingtreding Artikel 11.4 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking 1 dag na 

publicatie.
Deze verordening treedt, met terugwerkende 
kracht, in werking op 1 april 2021

Artikel 11.5 Citeertitel Artikel 11.5 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als 

"Verordening beschermd wonen en opvang 
gemeente Alblasserdam 2017".

Deze verordening wordt aangehaald als 
"Verordening beschermd wonen en opvang 
gemeente Alblasserdam 2021".
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