Oude tekst artikel 16
Artikel 16. Regels voor bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen en algemene
voorzieningen
1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd:
a. voor het gebruik van een algemene voorziening, niet zijnde cliëntondersteuning,
en,
b. voor een maatwerkvoorziening dan wel pgb, zolang hij van de maatwerkvoorziening
gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het pgb wordt verstrekt, deze bedragen
en percentages die gelden voor een bijdrage in de kosten zijn gelijk aan de bedragen en
percentages opgenomen in het uitvoeringsbesluit.
2. Het college kan bij nadere regeling bepalen:
a. voor welke maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen de eigen bijdrage
wordt opgelegd,
b. op welke wijze de kostprijs van een maatwerkvoorziening en pgb wordt bepaald,
en
c. door welke andere instantie dan het CAK in de gevallen bedoeld in artikel 2.1.4 van de
wet, zevende lid, de bijdragen voor een maatwerkvoorziening of pgb worden vastgesteld
en geïnd.

Nieuwe tekst artikel 16
Artikel 16. Regels voor bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen of pgb’s.
1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening of
pgb, zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode
waarvoor het pgb wordt verstrekt.
2. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening of pgb, zijn gelijk aan de kostprijs, tot ten
hoogste het vaste bedrag per maand (in 2020 €19,00) zoals is opgenomen in artikel 3.8.1
van het uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Tenzij overeenkomstig artikel 2.1.4a vijfde lid van de
wet, of hoofdstuk 3 van het uitvoeringsbesluit Wmo 2015 géén of een lagere bijdrage is
verschuldigd.
3. In afwijking van artikel 2.1.4a vierde lid van de wet is de cliënt geen bijdrage in de kosten
verschuldigd voor het gebruik van collectief vervoer. Wel betaalt de cliënt een prijs per rit.
Deze ritprijs is gelijk aan, of iets hoger als het tarief voor openbaar vervoer in de regio.
4. De kostprijs voor een;
a. maatwerkvoorziening wordt bepaald door een aanbesteding, na consultatie in de markt of
na overleg met de aanbieder;
b. maatwerkvoorziening in de vorm van een hulpmiddel of woningaanpassing wordt tevens
bepaald door de wijze van beschikbaarstelling van de voorziening (bruikleen of huur of
eigendom).
c. pgb is gelijk aan de hoogte van het pgb
5. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van een
woningaanpassing voor een minderjarige cliënt is verschuldigd door de onderhoudsplichtige
ouders, daaronder begrepen degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het
Burgerlijkwetboek gegrond verzoek is toegewezen, en degene die anders dan als ouder
samen met de ouder het gezag uitoefent over een cliënt.
6. De eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening of pgb -met uitzondering van de
bijdrage voor de regiotaxi- wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. De bijdrage voor de
regiotaxi wordt rechtstreeks aan de vervoerder betaald.

