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Was-wordt-tabel integrale verordening sociaal domein 2022 
 

Was Wordt Reden 
Artikel 2. Melding hulpvraag 

Een melding als bedoeld in 

artikel 1 onder m van deze 

verordening kan schriftelijk, 

mondeling, telefonisch of 

digitaal bij het college via 

Coöperatie De Kleine Schans 

worden ingediend. 

Een melding als bedoeld in 

artikel 1 onder m van deze 

verordening kan schriftelijk of 

digitaal bij het college via 

Coöperatie De Kleine Schans 

worden ingediend. 

Dit leidt tot een 

duidelijker 

werkproces. Indien 

gewenst kunnen 

inwoners zich laten 

ondersteunen door 

iemand uit het 

netwerk of 

clientondersteuner bij 

een melding. 

Artikel 3. Vooronderzoek 

De cliënt verstrekt in ieder 

geval een 

identificatiedocument als 

bedoeld in artikel 1 van de Wet 

op de identificatieplicht ter 

inzage. 

De cliënt verschaft inzage in 

een identificatiedocument als 

bedoeld in artikel 1 van de Wet 

op de identificatieplicht ter 

inzage. 

Verduidelijking van het 
artikel dat inzage nodig 
is, maar niet per se een 
kopie overlegd hoeft te 
worden. 

 Artikel 4. Gesprek   

1. Het college onderzoekt in 

een gesprek met de cliënt, 

diens wettelijke 

vertegenwoordiger en waar 

mogelijk de mantelzorger 

of gewenst persoon uit het 

sociaal netwerk, zo spoedig 

mogelijk en voor zover 

nodig:  

1. Het college onderzoekt in 

een gesprek met de cliënt, 

diens wettelijke 

vertegenwoordiger en/of 

gewenst persoon uit het 

sociaal netwerk, zo spoedig 

mogelijk en voor zover 

nodig:  

 

Toevoeging 

mantelzorger is 

overbodig, want 

mantelzorger kan de 

gewenste persoon 

zijn. 

 Artikel 6. Aanvraag 

1. Inwoners kunnen een 

aanvraag om een 

maatwerkvoorziening 

mondeling of schriftelijk 

indienen bij het college. 

1. Inwoners kunnen een 

aanvraag om een 

maatwerkvoorziening 

schriftelijk of digitaal 

indienen bij het college. 

Dit leidt tot een 

duidelijker 

werkproces.  

1. Het college kan een 

ondertekend verslag van 

het gesprek aanmerken als 

aanvraag als de cliënt dit 

op het verslag heeft 

aangegeven en het verslag 

is voorzien van een 

dagtekening, de naam, het 

identiteitsbewijs (mits deze 

niet eerder is verstrekt) en 

de geboortedatum van de 

cliënt.  

 

2. Het college kan een 

ondertekend verslag van 

het gesprek aanmerken als 

aanvraag als de cliënt dit 

op het verslag heeft 

aangegeven en het verslag 

is voorzien van een 

dagtekening, de naam, het 

identiteitsbewijs (mits 

inzage niet eerder is 

verschaft) en de 

geboortedatum van de 

cliënt.  

Sluit nu aan bij 

aanpassing artikel 3. 

Artikel 9.  Algemene criteria maatwerkvoorziening  
1. Een cliënt en/of zijn 

wettelijk vertegenwoordiger(s) 

kan in aanmerking komen voor 

een maatwerkvoorziening ter 

1. Een cliënt en/of zijn wettelijk 

vertegenwoordiger(s) kan in 

aanmerking komen voor een 

maatwerkvoorziening ter 

Het specifiek 

benoemen van het 

sociaal team als 

algemene voorziening 
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compensatie van de 

beperkingen in de 

zelfredzaamheid of participatie 

die de cliënt ondervindt, voor 

zover de cliënt deze 

beperkingen naar het oordeel 

van het college niet: 

a. op eigen kracht; 

b. met gebruikelijke  

hulp; 

c. met mantelzorg of met hulp 

van andere personen uit zijn 

sociale netwerk; dan wel 

d. met gebruikmaking van 

algemene voorzieningen. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Geen maatwerkvoorziening 

wordt verstrekt als de cliënt de 

aangevraagde voorziening 

heeft gerealiseerd of 

aangeschaft na de melding 

maar nog voor de datum van 

besluit, tenzij het college 

daarvoor uitdrukkelijk 

schriftelijk toestemming heeft 

verleend of de noodzaak, 

adequaatheid en passendheid 

van de voorziening en de 

gemaakte kosten achteraf nog 

kan beoordelen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Een cliënt die ingezetene is 

compensatie van de 

beperkingen in de 

zelfredzaamheid of participatie 

die de cliënt ondervindt, voor 

zover de cliënt deze 

beperkingen naar het oordeel 

van het college niet: 

a. op eigen kracht; 

b. met gebruikelijke hulp; 

c. met mantelzorg of met hulp 

van andere personen uit zijn 

sociale netwerk; dan wel 

d. met gebruikmaking van 

algemene voorzieningen, 

waaronder in ieder geval wordt 

verstaan dienstverlening door 

het sociaal team, bijvoorbeeld 

het verstrekken van informatie, 

advies, coaching en 

kortdurende begeleiding; kan 

verminderen of wegnemen. 

 

2. Geen maatwerkvoorziening 

wordt verstrekt als: 

a. de cliënt de 

aangevraagde 

voorziening heeft 

gerealiseerd of 

aangeschaft na de 

melding maar nog voor 

de datum van besluit, 

tenzij het college 

daarvoor uitdrukkelijk 

schriftelijk toestemming 

heeft verleend of de 

noodzaak, adequaatheid 

en passendheid van de 

voorziening en de 

gemaakte kosten 

achteraf nog kan 

beoordelen. 

b. 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. 

 

 

 

 

3. Een cliënt die ingezetene is 

en van 

basisvoorzieningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreiding van het 

artikel. Zie 2b. 
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van Nederland met psychische 

of psychosociale problemen en 

de cliënt die de thuissituatie 

heeft verlaten, al dan niet in 

verband met risico’s voor zijn 

veiligheid als gevolg van 

huiselijk geweld, kan in 

aanmerking komen voor een 

maatwerkvoorziening ter 

compensatie van de problemen 

bij het zich handhaven in de 

samenleving voor zover de 

cliënt deze problemen naar het 

oordeel van het college niet: 

a. op eigen kracht; 

b. met gebruikelijke  

hulp; 

c. met mantelzorg of met 

hulp van andere 

personen uit zijn sociale 

netwerk; dan wel 

d. met gebruikmaking van  

algemene 

voorzieningen,  

kan verminderen of  

wegnemen. 

 

 

van Nederland met 

psychische of psychosociale 

problemen en de cliënt die 

de thuissituatie heeft 

verlaten, al dan niet in 

verband met risico’s voor 

zijn veiligheid als gevolg van 

huiselijk geweld, kan in 

aanmerking komen voor een 

maatwerkvoorziening ter 

compensatie van de 

problemen bij het zich 

handhaven in de 

samenleving voor zover de 

cliënt deze problemen naar 

het oordeel van het college 

niet: 

a. op eigen kracht; 

b. met gebruikelijke  

hulp; 

c. met mantelzorg of 

met hulp van andere 

personen uit zijn 

sociale netwerk; dan 

wel 

d. met gebruikmaking 

van algemene 

voorzieningen, 

waaronder in ieder 

geval wordt verstaan 

dienstverlening door 

het sociaal team, 

bijvoorbeeld het 

verstrekken van 

informatie, advies, 

coaching en 

kortdurende 

begeleiding; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem als het eerste 

punt: het specifiek 

benoemen van het 

sociaal team als 

algemene voorziening 

en van 

basisvoorzieningen. 

 

 

 

 

 

Artikel 10 Regels voor persoonsgebonden budget (Wmo/Jeugdwet) 

Paragraaf 3. Voorwaarden pgb-beheerder 

3.a Hij eerste of tweedegraads 

bloed-of aanverwant is van de 

cliënt, tenzij bijzondere 

omstandigheden aanleiding 

geven om het beheer te laten 

uitvoeren door iemand die tot 

het sociaal netwerk behoort; 

 

3a. hij eerste of tweedegraads 

bloed-of aanverwant is van de 

cliënt of tot het sociaal netwerk 

behoort; 

 

Het netwerk 

betrekken past beter 

bij de transformatie 

en door de aanpassing 

van dit lid, sluit dit 

hierbij beter aan. 

 

 

 

 

 

Paragraaf 4 pgb niet mogelijk 
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1. Het college verstrekt geen 

pgb indien de kosten hiervan 

hoger zijn dan de kosten van 

maatwerkvoorziening in 

natura. 

 

1. Het college verstrekt een 

pgb maximaal ter hoogte van 

de kostprijs van een 

vergelijkbare 

maatwerkvoorziening in 

natura. 

 

Correctie van het lid. 

Het college verstrekt 

wel een pgb, maar de 

hoogte mag niet meer 

zijn dan de kostprijs 

van natura. 

2. Het college verstrekt geen 

pgb als er sprake is van 

ondersteuning in een 

spoedeisende situatie, als 

bedoeld in artikel 1.3. 

3. Het college verstrekt geen pgb als er: 

a. sprake is van 

ondersteuning in een 

spoedeisende situatie, 

als bedoeld in artikel 

1.3. 

b. als het een pgb 

behandeling binnen het 

informele netwerk van 

de cliënt in het kader 

van jeugdhulp betreft. 

c. Er wordt geen PGB 

verstrekt als deze dient 

als inkomstenderving 

voor 

(boven)gebruikelijke 

hulp die geboden wordt 

binnen het eigen gezin. 

Lid 3 b is verplaatst 

van de nadere regels 

naar de verordening 

omdat hij hier beter 

past. 

 

Lid 3c is nieuw. 

Hiermee sluiten we uit 

dat iemand een pgb 

kan krijgen om 

inkomstenderving te 

compenseren.  

Artikel 17 Klachtenregeling 
 

1. Voor de afhandeling van 

klachten van cliënten die 

betrekking hebben op 

gedragingen jegens hen 

van het college of van 

personen die namens haar 

meldingen en aanvragen 

als bedoeld in deze 

verordening behandelen, 

hanteert het college de op 

het moment van indienen 

van de klacht geldende 

klachtenregeling van 

Coöperatie De Kleine 

Schans. 

 

1. Klachten van cliënten 

die betrekkingen 

hebben op gedragingen 

jegens hen van 

personen die namens 

het college meldingen 

en aanvragen als 

bedoeld in deze 

verordening 

behandelen, dienen 

ingediend te worden bij 

van Coöperatie De 

Kleine Schans. 

2. Voor de in lid 1 

bedoelde klachten is de 

klachtenregeling van 

Coöperatie De Kleine 

Schans van toepassing. 

Verduidelijking van 

het artikel. 

Artikel 20b  Specifieke criteria maatwerkvoorzieningen 
1. Er bestaat slechts 

aanspraak op een 

maatwerkvoorziening voor 

zover: 

a. deze noodzakelijk is 

om de cliënt in 

aanvaardbare mate 

in staat te stellen 

tot zelfredzaamheid 

en participatie mede 

met het oog op het 

1. Er bestaat slechts 

aanspraak op een 

maatwerkvoorziening voor 

zover: 

a. deze langdurig 

noodzakelijk is om 

de cliënt in 

aanvaardbare mate 

in staat te stellen tot 

zelfredzaamheid en 

participatie mede 

Toevoeging van 

‘langdurig’  ter 

voorkoming dat een 

maatwerkvoorziening 

voor kortdurende 

situaties hoeft te 

worden ingezet. 
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zo lang mogelijk op 

verantwoorde wijze 

in de eigen 

leefomgeving 

kunnen blijven 

wonen; 

 

met het oog op het 

zo lang mogelijk op 

verantwoorde wijze 

in de eigen 

leefomgeving 

kunnen blijven 

wonen; 

Artikel 21 Regels voor bijdrage in de kosten van algemene voorzieningen 

met uitzondering van de bij verordening aangewezen algemene 
voorzieningen  
 
3. Het college zorgt ervoor dat 

de actuele bedragen 

bekend worden gemaakt. 

3. Het college zorgt ervoor dat 

de actuele bedragen 

bekend worden gemaakt in 

het financieel besluit. 

Verduidelijking van 

het artikel. 

Artikel 22. Regels voor bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen, 
pgb’s en bij verordening aangewezen algemene voorzieningen 
 

3. De bijdragen voor 

maatwerkvoorzieningen of 

pgb en voor bij verordening 

aangewezen algemene 

voorzieningen, zijn  gelijk 

aan de kostprijs, tot aan 

ten hoogste € 19,00 per 

maand voor de ongehuwde 

cliënt of de gehuwde 

cliënten tezamen, tenzij 

overeenkomstig artikel 

2.1.4a, vijfde lid, van de 

Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015 of 

hoofdstuk 3 van het 

Uitvoeringsbesluit Wmo 

2015 geen of een lagere 

bijdrage is verschuldigd. 

 

3. De bijdragen voor 

maatwerkvoorzieningen of 

pgb en voor bij verordening 

aangewezen algemene 

voorzieningen, zijn  gelijk 

aan de kostprijs, tot aan 

ten hoogste het door het 

rijk vastgesteld 

abonnementstarief, tenzij 

overeenkomstig artikel 

2.1.4a, vijfde lid, van de 

Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015 of 

hoofdstuk 3 van het 

Uitvoeringsbesluit Wmo 

2015 geen of een lagere 

bijdrage is verschuldigd. 

Nu sluit het lid altijd 

aan bij het dan 

geldende 

abonnementstarief. 

Artikel 30. Begrippen (Participatiewet) 
2.f. Belanghebbende: degene 

wiens belang rechtstreeks bij 

een besluit is betrokken. 

Indien het een gehuwde 

betreft, wordt onder 

belanghebbende elk van de 

gehuwden verstaan; 

2.f. Belanghebbende: degene 

wiens belang rechtstreeks bij 

een besluit is betrokken. Indien 

het een gehuwde betreft, wordt 

onder belanghebbende elk van 

de gehuwden verstaan (artikel 

1:2 lid 1 Algemene wet 

bestuursrecht); 

Definitie is conform de 

Awb en toegevoegd 

voor de 

herleidbaarheid 

Artikel 34. Werkervaringsplaats 
2. Het doel van een 

werkervaringsplaats is het 

opdoen van werkervaring of 

het leren functioneren in een 

arbeidsrelatie. 

2. Het doel van een 

werkervaringsplaats is het 

opdoen van werkervaring, het 

leren functioneren in een 

arbeidsrelatie en/of het 

verbeteren van de Nederlandse 

taal. 

Het verbeteren van de 

Nederlandse taal is 

expliciet als doel 

opgenomen omdat 

voor de doelgroep 

statushouders de taal 

vaak een 

belemmering blijkt om 
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werk te vinden. 

Artikel 41. Loonkostensubsidie en loonwaarde 
3. Het college gebruikt de in de 

bijlage omschreven wijze om 

de loonwaarde van een 

persoon vast te stellen. 

3. Het college stelt de 

loonwaarde vast op grond van 

het rapport van de door de 

gemeente in te schakelen 

loonwaardedeskundige. 

Op grond van de per 1 

juli 2021 gewijzigde 

regels Besluit 

Loonkostensubsidie 

2021 zijn gemeenten 

niet langer verplicht in 

de verordening op te 

nemen welke methode 

wordt gebruikt om de 

loonwaarde te bepalen 

omdat er een 

landelijke methode 

van toepassing is. In 

plaats daarvan is het 

verplicht op te nemen 

dat de loonwaarde 

wordt bepaald o.g.v. 

het rapport van een 

loonwaardedes-

kundige. 

De toelichting is hier 

op aangepast. 

Artikel 61. 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 

Participatiewet niet of 

onvoldoende wordt 

nagekomen, worden 

onderscheiden in de volgende 

categorieën: 

Gedragingen van een 

belanghebbende waardoor 

algemeen geaccepteerde 

arbeid niet wordt verkregen of 

een verplichting op grond van 

de artikelen 9, 9a, 17, tweede 

lid, 55 en 56a van de 

Participatiewet niet of 

onvoldoende wordt 

nagekomen, worden 

onderscheiden in de volgende 

categorieën: 

Toevoegingen in 

verband met de 

nieuwe wet 

Inburgering die per 1 

januari 2022 ingaat. 
Gekozen is om de 

bijstand te verlagen 

als belanghebbende 

weigert mee te 

werken aan het 

ontzorgen zoals 

bedoeld in artikel 56a 

van de Participatie-

wet. Deze keuze is in 

overeenstemming met 

de bedoeling van de 

wetgever. 

- a. 2° het niet nakomen van de 

in artikel 56a, tweede lid, van 

de Participatiewet neergelegde 

verplichting om gedurende een 

periode van zes maanden, 

gerekend vanaf de dag waarop 

het recht op bijstand ontstaat, 

mee te werken aan het door 

het college in naam van de 

belanghebbende verrichten van 

betalingen uit de toegekende 

bijstand van huur, gas, water 

en stroom en de verplichte 

zorgverzekering; 

Idem voorgaande 

toelichting  

 


