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1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1
Begripsbepalingen
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 1.1.1 van de
wet verstaan onder:
a.
algemeen gebruikelijke voorziening: voorziening die normaal in de handel verkrijgbaar is, ook door mensen
zonder beperkingen wordt aangeschaft en gebruikt of die niet aanzienlijk duurder is dan voorzieningen met
vergelijkbare functies;
b.
andere voorziening: voorziening op basis van een andere wet dan de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015;
c.
bijdrage: bijdrage in de kosten als bedoeld in artikel 2.1.4 en 2.1.4a van de wet;
d.
cliënt: onder cliënt wordt in voorkomende gevallen ook verstaan degene die namens de cliënt als gemachtigde
of wettelijk vertegenwoordiger bevoegdelijk optreedt;
e.
cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die
bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal
mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg,
jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen;
f.
gebruikelijke hulp: hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van
de echtgenoot, ouders/verzorgers, inwonende kinderen of andere huisgenoten;
g.
logeerbaar maken: toegankelijk maken van de woonruimte en toegankelijk en bruikbaar maken van maximaal
één woonkamer, één slaapkamer, één toilet en één douche;
h.
mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het
opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die
rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het
kader van een hulpverlenend beroep;
i.
melding: verzoek als bedoeld in artikel 2.3.2 van de wet, om onderzoek naar de behoefte van
maatschappelijke ondersteuning;
j.
ondersteuningsplan: de weergave van de adviezen, verwijzingen en afspraken die in samenspraak met de
cliënt en zijn mantelzorger zijn gemaakt naar aanleiding van zijn melding, alsmede de beoogde resultaten en
de evaluatie daarvan;
k.
ritbijdrage: een door het college vast te stellen bedrag dat een persoon met beperkingen bijdraagt aan het
gebruik van het Aanvullend Openbaar Vervoer;
l.
sociale basis: het breed en laagdrempelig aanbod van activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt of wijk,
om zelfredzaam te zijn, talenten te ontwikkelen en mee te doen in de stad;
m.
uitvoeringsbesluit: Uitvoeringsbesluit Wmo 2015;
n.
verblijf: onderdak, in elk geval met een slaapplaats, al dan niet inclusief voeding, douche en eventueel andere
diensten of faciliteiten;
o.
verslag: een weergave van de uitkomsten van het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2 van de wet;
p.
voorliggende voorziening: algemene voorziening of andere voorziening waarmee een vergelijkbaar adequaat
resultaat wordt bereikt als met een voorziening op grond van de wet;
q.
wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 1.2
Doelgroep van de verordening
1.
Deze verordening richt zich op personen
a.
die hun woonplaats hebben in Amsterdam en
b.
die hun zelfredzaamheid en/of maatschappelijke participatie willen behouden of verbeteren en
c.
daar ondersteuning bij nodig hebben, of
d.
die, al dan niet woonachtig in Amsterdam, als mantelzorger ondersteuning aan een Amsterdammer
bieden.

2.
3.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid richt de verordening zich wat betreft opvang en beschermd
wonen op ingezetenen van Nederland die in Amsterdam ondersteuning zoeken.
Wanneer de doelgroep te maken heeft met meervoudige domeinoverstijgende problematiek op het terrein
van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet draagt het college zorg voor
een goede afstemming van de ondersteuning.

2 Toegang

Artikel 2.1
Melding en onderzoek
1.
Een melding van een ondersteuningsbehoefte kan schriftelijk, elektronisch, mondeling of telefonisch worden
gedaan.
2.
Het college bevordert optimale toegankelijkheid voor alle ingezetenen die een melding willen doen van een
ondersteuningsbehoefte.
3.
De medewerker die de melding ontvangt, registreert en bevestigt de ontvangst van de melding en informeert
de cliënt over de gang van zaken na de melding, diens rechten en plichten en de vervolgprocedure. De
medewerker wijst de melder erop dat hij een persoonlijk plan kan inbrengen in het onderzoek.
4.
De medewerker wijst degenen die zich met een ondersteuningsvraag melden erop dat zij zich bij het
onderzoek desgewenst kunnen laten bijstaan door een cliëntondersteuner.
5.
De medewerker zal naar aanleiding van de melding onderzoeken waar de behoefte aan ondersteuning van de
cliënt en diens mantelzorger uit bestaat.
6.
Als een onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2 van de wet nodig is, verschaft de cliënt of zijn vertegenwoordiger
alle gegevens en bescheiden die voor het onderzoek nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking
kan krijgen.
7.
Indien de cliënt en de ondersteuningsvraag genoegzaam bekend zijn kan de medewerker, in afwijking van het
bepaalde in artikel 2.3.2 van de wet, in overleg met de cliënt afzien van een onderzoek.
8.
Bij het onderzoek wordt de cliënt geïnformeerd over de keuze tussen een maatwerkvoorziening in natura, als
financiële tegemoetkoming of in de vorm van een persoonsgebonden budget en de gevolgen daarvan.
9.
Het college kan de mogelijkheid instellen van een herbeoordeling van de melding als bedoeld in het vijfde lid
door een andere medewerker voor de gevallen dat de cliënt en de medewerker niet tot overeenstemming
komen over een ondersteuningsplan.
10.
Het college kan nadere regels stellen omtrent de toegangsbeoordeling als bedoeld in dit hoofdstuk.
Artikel 2.2
Inhoud onderzoek
De behandelend medewerker bespreekt met de cliënt na de melding zo spoedig mogelijk, met inachtneming van
diens persoonlijk plan indien aanwezig, de volgende onderwerpen in samenhang met elkaar:
a.
de behoeften, persoonskenmerken en de voorkeuren van de cliënt;
b.
de mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp zijn zelfredzaamheid of zijn participatie
te verbeteren of te voorzien in zijn behoefte aan beschermd wonen of opvang;
c.
de mogelijkheden om met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk of met
behulp van vrijwillige inzet te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie of te
voorzien in zijn behoefte aan beschermd wonen of opvang;
d.
de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger van de cliënt;
e.
de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene voorziening of door het verrichten van
maatschappelijk nuttige activiteiten te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn
participatie, onderscheidenlijk de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene
voorziening te voorzien in zijn behoefte aan beschermd wonen of opvang;
f.
de mogelijkheden om door middel van samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders als
bedoeld in de Zorgverzekeringswet en met partijen op het gebied van publieke gezondheid, jeugdhulp,
onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, te komen tot een zo goed mogelijk afgestemde

g.

dienstverlening met het oog op de behoefte aan verbetering van zijn zelfredzaamheid, zijn participatie
of aan beschermd wonen of opvang;
informatie over bijdragen in de kosten die de cliënt verschuldigd zal zijn.

Artikel 2.3
Verslag onderzoek
1.
De cliënt ontvangt een schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek. Indien er een
ondersteuningsplan wordt opgesteld geldt dat als verslag van het onderzoek.
2.
Bij opmerkingen of latere aanvullingen van de cliënt over dit verslag wordt een nieuw verslag opgesteld.
Artikel 2.4
Aanvraag maatwerkvoorziening
1.
Een aanvraag voor een maatwerkvoorziening wordt door een cliënt schriftelijk ingediend nadat het onderzoek
is uitgevoerd, of na verloop van de onderzoeksperiode. Het college kan bepalen dat een aanvraag ook digitaal
of mondeling kan worden gedaan.
2.
Het college kan een door hem daartoe aangewezen adviseur om advies vragen gedurende de behandeling van
de aanvraag.
Artikel 2.5
Aanvraag persoonsgebonden budget
In aanvulling op artikel 2.4 omvat een aanvraag voor een persoonsgebonden budget in elk geval
a.
de te treffen maatwerkvoorziening en het beoogde doel,
b.
de voorgenomen uitvoering en uitvoerder daarvan,
c.
de kwalificaties van de uitvoering en
d.
een motivering waarom een persoonsgebonden budget gewenst is.
Artikel 2.5a
Aanvraag financiële tegemoetkoming meerkosten
Een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming meerkosten wordt door een cliënt schriftelijk of digitaal
ingediend.
Artikel 2.6
Inhoud beschikking
1.
Bij het treffen van een maatwerkvoorziening in natura of als financiële tegemoetkoming wordt in de
beschikking in elk geval vastgelegd:
a.
welke de te treffen voorziening is;
b.
wat de duur van de verstrekking is, voorzover dit door het college wordt bepaald;
c.
hoe de voorziening wordt verstrekt;
d.
welke verplichtingen zijn verbonden aan het verstrekken van de maatwerkvoorziening.
2.
Bij het treffen van een maatwerkvoorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget wordt in de
beschikking in elk geval vastgelegd:
a.
voor welke maatwerkoplossing het persoonsgebonden budget kan worden aangewend;
b.
wat de hoogte van het persoonsgebonden budget is;
c.
wat de duur is van de verstrekking waarvoor het persoonsgebonden budget is bedoeld, voorzover dit
door het college wordt bepaald;
d.
welke verplichtingen zijn verbonden aan het persoonsgebonden budget, en
e.
welke regels gelden ten aanzien van facturering en verantwoording van het persoonsgebonden budget.
3.
Als er sprake is van een te betalen bijdrage in de kosten wordt dit in de beschikking opgenomen.
4.
Bij de toekenning van een financiële tegemoetkoming meerkosten wordt in de beschikking vastgelegd:
a.
welke vergoeding wordt toegekend;
b.
wat de duur van de toekenning is;
c.
welke verplichtingen zijn verbonden aan de toekenning.

3 Algemene voorzieningen

Artikel 3.1
Algemeen
1.
Een algemene voorziening kan ingericht zijn voor alle inwoners van Amsterdam of voor een specifieke
doelgroep, en is rechtstreeks toegankelijk voor mensen die maatschappelijke ondersteuning behoeven en tot
de doelgroep van de voorziening behoren.
2.
Het college bevordert en treft de algemene voorzieningen die naar zijn oordeel bijdragen aan de zelf- en
samenredzaamheid en de participatie van ingezetenen en aan de ondersteuning van mantelzorg en
vrijwilligerswerk daarvoor, waaronder in elk geval de in dit hoofdstuk vermelde voorzieningen.
3.
Het college kan nadere regels stellen.
Artikel 3.2
Voorzieningen sociale basis
De voorzieningen op wijkniveau sluiten zoveel als mogelijk aan op eigen initiatieven van burgers en
vrijwilligersorganisaties en omvatten in elk geval:
a.
informatie en advies;
b.
versterking van de vrijwillige inzet en informele netwerken;
c.
mantelzorgondersteuning;
d.
activering, participatie en talentontwikkeling;
e.
collectieve ondersteuning.
Artikel 3.3
Maatschappelijke dienstverlening
De maatschappelijke dienstverlening omvat informatie en advies en laagdrempelige, eenmalige of kortdurende
ondersteuning bij het oplossen van een vraag of een situatie die niet door de cliënt zelf of met zijn eigen netwerk
opgelost kan worden, op de levensdomeinen inkomen, huisvesting, gezinsrelaties, sociaal netwerk en
maatschappelijke participatie.
Artikel 3.4

[Vervallen per 01-06-2017].

Artikel 3.5
Beschermd vervoer
Het college draagt voor iedere Amsterdammer vanaf 75 jaar zorg voor de beschikbaarheid van beschermd collectief
vervoer.
Artikel 3.6
Woningaanpassing
Het college draagt zorg voor het aanbrengen van kleine, enkelvoudige woningaanpassingen.
Artikel 3.7
Nacht- en crisisopvang, passantenpension en noodopvang dakloze gezinnen
1.
Het college draagt binnen het kader van de opvang voor dak- en thuislozen zonder verblijfsalternatief zorg
voor de mogelijkheid van kortdurend onderdak, in elk geval met een slaapplaats, al dan niet inclusief voeding,
douche en eventueel andere diensten of faciliteiten gedurende de nacht.
2.
Het college draagt zorg voor kortdurend voltijdverblijf naar aanleiding van een crisissituatie, op voor specifiek
dat doel bestemde plekken, voor opvang gedurende maximaal drie aaneengesloten dagen.
3.
Het college draagt zorg voor kortdurend voltijdverblijf in geval van een acute noodsituatie voor Amsterdamse
gezinnen, op specifiek voor dat doel bestemde plekken.
Artikel 3.8
Waardering mantelzorgers
Het college draagt jaarlijks zorg voor een blijk van waardering voor mantelzorgers.

4 A. Maatwerkvoorzieningen

Artikel 4.1
Criteria maatwerkvoorziening algemeen
1.
Bij het beoordelen van de aanvraag voor een maatwerkvoorziening neemt het college het verslag van het
onderzoek als bedoeld in artikel 2.3 als uitgangspunt.
2.
Alle mogelijkheden van de cliënt om op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van
andere personen uit het sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene of andere voorzieningen
zijn zelfredzaamheid of participatie te verbeteren of te regelen dat hij geen behoefte meer heeft aan
maatwerkvoorzieningen, worden in het onderzoek eerst beoordeeld.
3.
Bij de beoordeling van de aanvraag hanteert het college in aanvulling op de voorgaande leden en met
inachtneming van het beleidsplan op grond van artikel 2.1.2 van de wet in ieder geval de volgende criteria:
a.
een aanspraak op een adequate andere voorziening op grond van een andere regeling is voorliggend op
een aanspraak op een maatwerkvoorziening;
b.
er is sprake van een noodzaak tot het treffen van een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid,
participatie, beschermd wonen of opvang;
c.
er is geen sprake van normale maatschappelijke kosten of van een algemeen gebruikelijke voorziening;
d.
er is geen sprake van voorzienbaarheid, waaronder begrepen kosten die de cliënt reeds voor het
indienen van de aanvraag heeft gemaakt;
e.
het college kent in beginsel de goedkoopst adequate voorziening toe;
f.
het college vergoedt of verstrekt geen voorziening als de normale afschrijvingstermijn van de eerder
vergoede of verstrekte gelijkwaardige voorziening nog niet is verstreken of deze technisch nog niet is
afgeschreven, tenzij deze voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan
de cliënt zijn toe te rekenen.
4.
Het college kan nadere regels stellen inzake de aard, inhoud en omvang van de te verstrekken
maatwerkvoorzieningen en de toegang daartoe als bedoeld in dit hoofdstuk.
Artikel 4.2
Aanvullende criteria persoonsgebonden budget
1.
Het college kent in aanvulling op artikel 4.1 een persoonsgebonden budget toe als naar het oordeel van het
college is vastgesteld dat:
a.
cliënt, al dan niet met hulp uit zijn sociale netwerk dan wel een door cliënt aangewezen gemachtigde of
een door de rechter aangewezen wettelijk vertegenwoordiger, in staat is tot een redelijke waardering
van zijn belangen ter zake dan wel in staat is te achten om de aan een persoonsgebonden budget
verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren;
b.
is gemotiveerd dat een cliënt een persoonsgebonden budget wenst;
c.
is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, woonruimteaanpassingen en andere maatregelen die
met het persoonsgebonden budget betaald moeten worden veilig, doeltreffend en cliëntgericht zijn.
2.
Het college kent geen persoonsgebonden budget toe als
a.
in de drie jaren, voorafgaand aan de datum van het onderzoek, toepassing is gegeven aan artikel 2.3.10,
eerste lid, onderdeel a, d, en e van de wet;
b.
er sprake is van ondersteuning in een spoedeisende situatie, als bedoeld in artikel 2.3.3 van de wet;
c.
het een voorziening voor opvang of aanvullend openbaar vervoer betreft;
d.
voor zover het persoonsgebonden budget is bestemd voor besteding in het buitenland, tenzij voldaan is
aan door het college te stellen nadere voorwaarden;
e.
voor zover dit is bedoeld voor de betaling van tussenpersonen of belangenbehartigers;
f.
voor zover dit is bedoeld voor reis-, parkeer-, ondersteunings- of administratiekosten in verband met
het persoonsgebonden budget.
3.
De tarieven van het persoonsgebonden budget zijn:
a.
voor ambulante ondersteuning € 42,60 per uur;
b.
voor dagbesteding € 36,19 per dagdeel;

c.
d.

4.

5.

[Vervallen per 01-01-2019]
voor beschermd wonen geldt een tarief dat is gebaseerd op de geïndiceerde onderdelen van de GGZ-C
Zorgzwaartepakketten (ZZP) 3 tot en met 5 conform de AWBZ 2014;
e.
toeslag op het tarief voor beschermd wonen voor een gezamenlijk wooninitiatief € 4.000,00;
f.
voor logeeropvang € 105,91 per etmaal;
g.
voor woonvoorzieningen geldt het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte;
h.
voor hulp bij huishouden € 4,35 per punt;
i.
voor vervoersvoorzieningen geldt het volgende:
i.
Bij koop van een individuele vervoersvoorziening wordt het persoonsgebonden budget
vastgesteld op basis van de goedkoopst adequate voorziening. Het budget wordt indien nodig
verhoogd met een bedrag voor onderhoud of verzekering.
ii.
De hoogte van het Pgb voor gebruik taxi of vervoer door derden bedraagt € 1.466,92 of voor
huisgenoten die beiden in aanmerking komen € 1.099,92 ieder, op jaarbasis.
iii.
De hoogte van het Pgb voor gebruik rolstoeltaxi of vervoer door derden bedraagt € 2.257,56 of
voor huisgenoten die beiden in aanmerking komen € 1.693,44 ieder, op jaarbasis.
iv.
De hoogte van het Pgb voor gebruik taxi of vervoer door derden naast gebruik van fiets,
scootmobiel of (elektrische) rolstoel bedraagt € 550,48 of voor huisgenoten die beiden in
aanmerking komen € 413,12 ieder, op jaarbasis.
v.
In het geval van een maatwerkbedrag taxi of vervoer door derden kan de daarvoor geïndiceerde
aanvrager ook kiezen voor een tegemoetkoming op declaratiebasis (maatwerkbedrag).
Uitbetaling vindt plaats op basis van declaratie. Als de declaratie niet voldoet aan in de
beschikking gestelde verplichtingen en voorwaarden zal deze niet uitbetaald worden.
vi.
De maximumhoogte van het bedrag als bedoeld onder v. bedraagt per jaar:
a.
voor vervoer als bedoeld in lid ii € 5.033,08 of € 3.774,80 voor huisgenoten die beiden in
aanmerking komen ieder;
b.
voor vervoer als bedoeld in lid iii € 3.801,04 of € 2.851,04 voor huisgenoten die beiden in
aanmerking komen ieder;
c.
voor vervoer als bedoeld in lid iv € 1.887,40 of € 1.415,56 voor huisgenoten die beiden in
aanmerking komen ieder.
vii.
De hoogte van het Pgb voor aanpassing aan de eigen auto wordt vastgesteld op het bedrag
zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte.
viii.
Voor een rolstoel wordt het persoonsgebonden budget vastgesteld op de hoogte van de
goedkoopst adequate voorziening. Het budget wordt indien nodig verhoogd met een bedrag
voor onderhoud of verzekering.
De hoogte van een persoonsgebonden budget voor niet-professionele ondersteuning bedraagt voor zover
deze afwijkt van het bepaalde in het derde lid;
a. voor ambulante ondersteuning € 20,00 per uur;
b. voor dagbesteding € 20,00 per dagdeel.
Een cliënt aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, kan diensten, hulpmiddelen,
woonruimteaanpassingen en andere maatregelen onder de volgende voorwaarden betrekken van een
persoon die behoort tot het sociaal netwerk:
a.
als de dienst zorg omvat waarvoor krachtens landelijk geldende kwaliteitscriteria een minimale
opleiding vereist is, beschikt de persoon over de desbetreffende kwalificatie;
b.
deze persoon heeft niet aangegeven dat de ondersteuning aan de cliënt hem te zwaar valt, en
c.
de persoon uit het sociaal netwerk van wie de dienst wordt betrokken zal niet het budget beheren,
behalve met toestemming van het college vanwege bijzondere omstandigheden.

Artikel 4.3
Aanvullende criteria voor ambulante ondersteuning
In aanvulling op artikel 4.1 kan een cliënt in aanmerking komen voor ambulante ondersteuning als
a.
er als gevolg van een beperking of dreigende beperking op het gebied van zelfredzaamheid en
maatschappelijke participatie noodzaak is tot ondersteuning bij het inzetten van de eigen kracht, het
structureren en uitvoeren van praktische activiteiten en het aanleren van vaardigheden bij het regelen
van het dagelijks leven, bij het aangaan of onderhouden van sociale contacten en het versterken van

b.
c.

het sociale netwerk van de cliënt en/of bij het participeren in de samenleving. De ondersteuning kan
ook nodig zijn ter ontlasting van de persoon die gebruikelijke hulp of mantelzorg levert als er daarbij
sprake is van (dreigende) overbelasting, en voor het signaleren van terugval of het voorkomen van
escalatie, of
er bij het functioneren van de cliënt sprake is van risico voor hemzelf of diens omgeving, of
toezicht op de cliënt nodig is.

Artikel 4.4
Aanvullende criteria voor dagbesteding
In aanvulling op artikel 4.1 kan een cliënt in aanmerking komen voor dagbesteding als
a.
de cliënt als gevolg van een beperking of specifieke omstandigheid onvoldoende in staat is om zelf of
met behulp van zijn netwerk zinvolle tijdsinvulling met sociale contacten of deelname aan het
maatschappelijk verkeer te organiseren, of
b.
er sprake is van een beperking of specifieke omstandigheid, waardoor gedurende de dagbesteding
deskundigheid vereist is, of
c.
overbelasting van mantelzorgers daardoor wordt voorkomen.
Artikel 4.5
Aanvullende criteria voor opvang en beschermd wonen
1.
In aanvulling op artikel 4.1 kan een cliënt in aanmerking komen voor opvang als hij
a.
feitelijk of residentieel dakloos is, al dan niet voorafgaand aan opname in een (psychiatrische) kliniek, of
aan detentie, en
b.
beperkt zelfredzaam is op meerdere door het college aan te wijzen leefgebieden, en
c.
niet beschikt over alternatieven die de situatie van feitelijke of residentiële dakloosheid op kunnen
heffen.
2.
In aanvulling op artikel 4.1 kan
a.
een slachtoffer van huiselijk geweld in aanmerking komen voor opvang inclusief bijbehorende
begeleiding als deze
1.
slachtoffer is van geweld in huiselijke kring, en vanwege aspecten van veiligheid de thuissituatie
moet verlaten, en
2.
18 jaar of ouder is, al dan niet met kinderen, en
3.
geen mogelijkheden heeft om zelf, al dan niet met gebruikmaking van het eigen sociale netwerk
of door interventie van derden een veilige situatie te creëren, of in alternatieve huisvesting te
voorzien.
b.
een slachtoffer van huiselijk geweld, waartoe ook alle leden van het gezin met hun onderlinge
gezinsrelaties en patronen behoren, in aanmerking komen voor ambulante hulpverlening als
1.
het slachtoffer of de beschermende ouder of verzorger 18 jaar of ouder is, en
2.
het slachtoffer en de leden van het gezin niet in staat zijn om zelf, al dan niet met gebruikmaking
van het eigen sociale netwerk of door interventie van derden een veilige situatie te creëren, en
3.
opvang niet of niet meer nodig is.
3.
In aanvulling op artikel 4.1 kan een cliënt in aanmerking komen voor beschermd wonen als
a.
hij een psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking heeft, en
b.
er voor hem sprake is van noodzaak tot bescherming van zichzelf of zijn omgeving, waarbij die
noodzaak direct voortkomt uit de psychiatrische aandoening of de verstandelijke beperking, en
c.
hij niet beschikt over alternatieven die de noodzaak voor beschermd wonen op kunnen heffen.
4.
Het college kan nadere regels stellen inzake toelating naar aanleiding van afspraken met andere gemeentes
over wederzijdse overdracht van cliënten en inzake prioritering van doelgroepen bij de toegang tot de opvang
en beschermd wonen.
Artikel 4.6
Aanvullende criteria voor logeeropvang
In aanvulling op artikel 4.1 kan een cliënt gedurende maximaal drie etmalen per week in aanmerking komen voor
logeeropvang als er zonder de inzet hiervan overbelasting van de mantelzorger dreigt en
a.
de cliënt langdurig is aangewezen op meer dan gebruikelijke hulp, en
b.
dagbesteding en ambulante ondersteuning niet voldoende oplossing bieden, en
c.
de cliënt geen aanspraak kan maken op de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg om de

overbelasting te voorkomen.
Artikel 4.7
Aanvullende criteria voor woonvoorzieningen
1.
In aanvulling op artikel 4.1 kan een cliënt in aanmerking komen voor een woonvoorziening als hij
a.
aantoonbare beperkingen heeft bij het normaal gebruik van zijn woning, en
b.
alles heeft gedaan om een geschikte woning te bewonen, of
c.
een op basis van aantoonbare beperkingen aanwezige gedragsstoornis heeft met ernstig ontremd
gedrag tot gevolg, waarbij alleen het zich kunnen afzonderen kan leiden tot een situatie waarin deze
persoon met beperkingen tot rust kan komen.
2.
Een cliënt kan alleen voor een woonruimteaanpassing in aanmerking komen wanneer deze langdurig
noodzakelijk is en verhuizing niet mogelijk is of niet de goedkoopst adequate voorziening is.
3.
Een persoon met beperkingen kan alleen voor woonvoorzieningen in aanmerking komen als hij rechtmatig
een woonruimte bewoont, geen tijdelijke huurovereenkomst heeft en de ondervonden beperkingen in de
woonruimte niet voortvloeien uit de aard van de in de woonruimte gebruikte materialen of uit de slechte staat
van onderhoud van de woonruimte.
4.
Een woonvoorziening wordt slechts verstrekt als de cliënt zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben in de
woonruimte waaraan de voorziening wordt getroffen, dan wel voor het logeerbaar maken van een andere
woonruimte dan waar de cliënt met beperkingen zijn hoofdverblijf heeft, als het hoofdverblijf van de cliënt een
erkende zorginstelling is.
Artikel 4.8
Aanvullende criteria voor hulp bij het huishouden
In aanvulling op artikel 4.1 kan een cliënt in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden ingeval:
a.
aantoonbare beperkingen bij het voeren van een huishouden, en
b.
problemen die zich voordoen bij gebruikelijke hulp en mantelzorg.
Artikel 4.9
Aanvullende criteria voor vervoersvoorziening
1.
In aanvulling op artikel 4.1 kan een cliënt in aanmerking komen voor collectief vervoer als de cliënt niet of
onvoldoende gebruik kan maken van het openbaar vervoer.
2.
In aanvulling op artikel 4.1 en het voorgaande lid kan een cliënt eerst in aanmerking komen voor een
individuele vervoersvoorziening als deze langdurig noodzakelijk is en het collectief vervoer niet afdoende is.
3.
Bij de te verstrekken vervoersvoorziening wordt ten aanzien van de vervoersbehoefte ten behoeve van
maatschappelijke participatie uitsluitend rekening gehouden met de verplaatsingen in de directe woon- en
leefomgeving en in elk geval binnen Amsterdam in het kader van het leven van alledag.
4.
In afwijking van het derde lid kan een vervoersvoorziening worden verstrekt als zich een situatie voordoet
waarbij het gaat om een bovenregionaal contact, dat uitsluitend door de persoon met beperkingen zelf
bezocht kan worden, terwijl het bezoek voor de persoon met beperkingen noodzakelijk is om dreigende
vereenzaming te voorkomen.
5.
De te verstrekken vervoersvoorziening zal maatschappelijke participatie door middel van lokale
verplaatsingen met tenminste een omvang per jaar van 1.500 kilometer met een bandbreedte tot 2.000
kilometer mogelijk maken.
Artikel 4.10
Aanvullende criteria voor rolstoelvoorziening
In aanvulling op artikel 4.1 kan een cliënt binnen de kaders van de wet, het door de raad vastgestelde plan en deze
verordening in aanmerking komen voor een rolstoelvoorziening als het voor hem regelmatig noodzakelijk is om zich
zittend te verplaatsen.
Artikel 4.11
Financiële tegemoetkoming
1.
Het college kan ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie op aanvraag een financiële
tegemoetkoming verstrekken.
2.
De hoogte van de financiële tegemoetkomingen bedraagt voor:
a.
De kosten van verhuizing en inrichting: € 2.460,97;
b.
Gebruik van een eigen gesloten buitenwagen of een gesloten buitenwagen in bruikleen: per jaar
€ 226,49, of voor huisgenoten die beiden in aanmerking komen ieder € 169,87;

c.

3.

Gebruik van een eigen personenauto of een personenauto in bruikleen: per jaar € 657,44, of voor
huisgenoten die beiden in aanmerking komen ieder € 492,84;
d.
Gebruik van een eigen personenbus of een personenbus in bruikleen: per jaar € 952,08, of voor
huisgenoten die beiden in aanmerking komen ieder € 714,08.
De hoogte van de financiële tegemoetkomingen voor:
a. De tegemoetkoming tijdelijke huisvesting is gelijk aan de werkelijke huur van de nog aan te passen
woonruimte;
b. De tegemoetkoming bij huurderving is gelijk aan de kale huur;
c. Stallingskosten voor een scootmobiel zijn gelijk aan het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten;
d. De aanleg van een parkeerplaats is gelijk aan de kosten daarvoor zoals bepaald bij de legesverordening;
e. Vervoer naar dagbesteding is per jaar gelijk aan het aantal dagen dat de dagbestedingslocatie per week
wordt bezocht maal 52 maal
i.
€ 6,52 voor een cliënt met een psychiatrische beperking;
ii.
€ 7,70 voor een cliënt met een lichamelijke, niet-aangeboren lichamelijke of verstandelijke
beperking of leeftijdgerelateerde problematiek, en
iii.
€ 18,58 ingeval van rolstoelvervoer.

4 B. Financiële tegemoetkoming meerkosten

Artikel 4.12
Financiële tegemoetkoming meerkosten
1.
Het college kan ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie op aanvraag een financiële
tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2.1.7 van de wet verstrekken aan ingezetenen die als gevolg van een
beperking of chronische psychische of psychosociale problemen aannemelijke meerkosten hebben.
2.
De financiële tegemoetkoming meerkosten kan in ieder geval worden verstrekt voor de meerkosten voor een
voorziening, dan wel een aanpassing aan een voorziening, voor sportbeoefening.
3.
Het college stelt nadere regels over de gevallen waarin een tegemoetkoming meerkosten kan worden
verstrekt, de berekening van de hoogte en de wijze van verstrekking van de tegemoetkoming.
4.
De tegemoetkoming meerkosten kan inkomensafhankelijk zijn.

5 Bijdragen

5.1 Algemeen
Artikel 5.1.1
Bijdrageplicht
1.
De cliënt is een bijdrage verplicht voor de volgende algemene voorzieningen
a. beschermd vervoer;
b. nachtopvang;
c. passantenpension;
d. noodopvang dakloze gezinnen.
2.
De cliënt is een bijdrage verschuldigd voor alle maatwerkvoorzieningen met uitzondering van ambulante
ondersteuning als bedoeld in artikel 4.3, dagbesteding als bedoeld in artikel 4.4 en de financiële
tegemoetkoming als bedoeld in artikel 4.11.
Artikel 5.1.2

Compensatie gebruikskosten

1.

2.
3.

De aanbieder van een algemene of maatwerkvoorziening kan aan de cliënt een compensatie vragen voor de
kosten die de aanbieder maakt voor diensten die aanvullend op de voorziening worden aangeboden en
waarvan de cliënt gebruik maakt. Het gaat hierbij in elk geval om kosten:
a.
voor het gebruik van consumpties en maaltijden bij dag- en nachtopvang en het passantenpension, en
b.
voor het doen van een was.
De compensatie, bedoeld in het vorige lid, geldt niet als bijdrage als bedoeld in de Wmo en is maximaal de
hoogte van de kosten als bedoeld in het eerste lid.
De aanbieder maakt de verschuldigdheid en hoogte van de kosten als hiervoor bedoeld zichtbaar voor de
cliënten die de voorziening van hem betrekken.

5.2 Algemene voorzieningen
Artikel 5.2.1
Bijdrageplicht algemene voorzieningen
1.
De ritbijdrage voor het beschermd vervoer is gelijk aan het tarief voor het openbaar vervoer voor volwassenen
(voltarief) dat door het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam wordt vastgesteld. Een cliënt die
tussen 18.00 uur en 01.00 uur reist krijgt 10% korting op de ritbijdrage.
2.
De bijdrage in de kosten voor nachtopvang bedraagt:
a.
€ 5,- per nacht voor personen die nog niet gestart zijn met een instroomtraject;
b.
€ 7,50 per nacht voor personen die zijn gestart met een instroomtraject;
c.
€ 0,- voor personen zonder inkomen.
3.
In afwijking van het vorige lid bedraagt de bijdrage in de kosten voor nachtopvang voor jongeren van 18 tot en
met 22 jaar:
a.
€ 3,50 per nacht;
b.
€ 0,- voor jongeren zonder inkomen.
4.
De bijdrage in de kosten voor verblijf in het passantenpension bedraagt per persoon per nacht:
a.
€ 15,00 voor een eenpersoonskamer;
b.
€ 11,25 voor een tweepersoonskamer;
c.
€ 8,50 voor een vierpersoonskamer.
5.
De bijdrage in de kosten voor verblijf in de noodopvang dakloze gezinnen bedraagt € 400,00 per maand.

5.3 Maatwerkvoorzieningen
Artikel 5.3.1
Bijdrageplicht maatwerkvoorzieningen
1.
De bijdrage in de kosten voor een maatwerkvoorziening, met uitzondering van de voorzieningen bedoeld in
artikel 4.5, voor een persoon met beperkingen van 18 jaar en ouder is per maand € 14,10.
2.
[Vervallen per 01-01-2019]
3.
In afwijking van het eerste lid is de gehuwde of de gehuwden tezamen, waarvan een van beiden of beiden de
pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt of nog niet hebben bereikt geen bijdrage verschuldigd.
4.
[Vervallen per 01-01-2019]
5.
De kostprijs voor een maatwerkvoorziening wordt berekend op basis van:
a.
[Vervallen per 01-01-2020]
b.
voor woon- en vervoersvoorzieningen, de laagste kostprijs die de gemeente betaalt voor de
voorziening;
c.
voor overige gevallen per periode en op basis van de vergoeding die de gemeente voor de
dienstverlening over die periode verschuldigd is;
d.
voor een persoonsgebonden budget voor bijdrageplichtige diensten en woon- en
vervoersvoorzieningen: op basis van het door de cliënt bestede bedrag.
6.
Het college brengt de bijdrage voor de volgende periode in rekening:
a.
voor dienstverlening: zolang de toekenning voor de dienstverlening niet is ingetrokken en er in een
periode ondersteuning is geboden;

b.

voor een voorziening in natura, anders dan onder a: zolang de cliënt gebruik maakt van of in het bezit is
van de voorziening, en waar van toepassing tot maximaal de kostprijs van een eenmalig verstrekte
voorziening;
c.
bij een periodieke verstrekking van een persoonsgebonden budget: over iedere periode waarover een
persoonsgebonden budget is verstrekt;
d.
voor logeeropvang: het aantal etmalen dat de cliënt gebruik heeft gemaakt van de voorziening.
7. Als een persoon over een periode voor meerdere voorzieningen een bijdrage is verschuldigd, dan komt de
betaalde bijdrage allereerst ten goede aan de voorziening die eenmalig is verstrekt en waarvoor het college geen
huur verschuldigd is.
8. Wanneer meerdere personen gebruik maken van één voorziening, wordt de bijdrage berekend over de kosten
gedeeld door het aantal bijdrageplichtige gebruikers.
9. [Vervallen per 01-01-2019]
10. In afwijking van het voorgaande geldt voor collectief vervoer een ritbijdrage die gelijk is aan het tarief voor het
openbaar vervoer voor volwassenen (voltarief) dat door het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam
wordt vastgesteld. Een cliënt die tussen 18.00 uur en 01.00 uur reist krijgt 10% korting op de ritbijdrage.
Artikel 5.3.2
Bijdrageplicht verblijf in opvang en beschermd wonen
1. Een cliënt is voor verblijf in een opvang of beschermd wonen een bijdrage verschuldigd.
2. De bijdrage is gelijk aan de kostprijs voor het verblijf in een opvang of beschermd wonen, met inachtneming van
hetgeen is bepaald in artikel 3.11 van het uitvoeringsbesluit.
3. De bijdrageplicht geldt ook gedurende tijdelijke afwezigheid uit de opvang of beschermd wonen.
4. Een cliënt is geen bijdrage verschuldigd indien hij aan een instelling een vergoeding betaalt voor het wonen en de
daarbij horende ondersteuning.
5. Een cliënt is geen bijdrage verschuldigd als hij tijdens zijn verblijf woonkosten is verschuldigd als hoofdbewoner
voor de woning die hij heeft verlaten in verband met risico’s voor de veiligheid in verband met huiselijk geweld.
6. Het college stelt de bijdrage voor opvang vast alsmede de wijze van innen van de bijdrage.

6 Toezicht en handhaving

Artikel 6.1
Maatregelen onterechte toekenning voorzieningen
1.
Onverminderd artikel 2.3.8 van de wet is een cliënt die een aanvraag heeft ingediend of aan wie krachtens
deze verordening een voorziening is verstrekt, verplicht zo spoedig mogelijk en schriftelijk aan het college
mededeling te doen van feiten en omstandigheden, waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van
invloed kunnen zijn op het recht op een voorziening.
2.
Onverminderd artikel 2.3.10 van de wet kan het college een besluit, genomen op grond van deze verordening,
geheel of gedeeltelijk herzien of intrekken als het college vaststelt dat:
a.
niet of niet meer is of wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze verordening;
b.
beschikt is op grond van gegevens waarvan gebleken is dat die gegevens zodanig onjuist waren dat,
waren de juiste gegevens bekend geweest, een andere beslissing zou zijn genomen;
c.
de cliënt niet langer op de voorziening is aangewezen;
d.
de voorziening niet meer toereikend is te achten;
e.
de cliënt de voorziening niet of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor hij is verstrekt.
3.
Een besluit tot verlening van een persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming kan worden
ingetrokken als blijkt dat het budget binnen zes maanden na toekenning niet is aangewend voor de
bekostiging van de voorziening waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.
4.
Als het recht op een voorziening is ingetrokken kan op basis daarvan een reeds uitbetaald persoonsgebonden
budget of financiële tegemoetkoming worden teruggevorderd met terugwerkende kracht tot uiterlijk de
datum dat het recht is ingetrokken.

Artikel 6.2
Maatregelen bij misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen
1.
Ingeval het recht op verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze voorziening dan wel de geldwaarde van
de toegekende voorziening worden teruggevorderd als de voorziening is verleend op basis van onjuist
verstrekte gegevens.
2.
Ingeval het recht op een in bruikleen verstrekte voorziening is ingetrokken kan deze voorziening worden
teruggehaald.
3.
Bij herhaald en ernstig wangedrag bij het ontvangen van diensten dan wel herhaalde onzorgvuldige omgang
met verstrekte voorzieningen, kan het college al dan niet tijdelijke maatregelen ten aanzien van de cliënt
treffen ter bescherming van de medewerker van een aanbieder dan wel voorkomen van (verdere) schade.

7 Kwaliteit en klachten

Artikel 7.1
Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning
1.
Het college neemt in de contracten en subsidieafspraken met aanbieders op aan welke kwaliteitseisen de
maatschappelijke ondersteuning moet voldoen. Hierbij sluit het college zoveel als mogelijk aan bij artikel 3.1
van de wet en de kwaliteits- en deskundigheidseisen die in de desbetreffende branche gelden.
2.
Als en voor zover geen kwaliteits- en deskundigheidseisen gedefinieerd en vastgesteld zijn stelt het college in
aanvulling of afwijking daarvan nadere eisen vast met betrekking tot de kwaliteit van de maatschappelijke
ondersteuning. Hierbij neemt het college minimaal de volgende eisen mee:
a.
de voorzieningen worden afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt;
b.
de voorzieningen worden afgestemd met andere vormen van zorg en welzijn;
c.
beroepskrachten handelen in overeenstemming met de professionele standaard.
3.
Onverminderd de bestuursrechtelijke en civielrechtelijke handhavingsbevoegdheden handhaaft het college
deze nadere regels door periodieke overleggen met de aanbieder(s) en de cliëntenra(a)den, en een jaarlijks
cliëntervaringsonderzoek.
Artikel 7.2
Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door derden
1.
Het college stelt voor het leveren van een dienst door een derde als bedoeld in artikel 2.6.4 van de wet, vast:
a.
een vaste prijs, die geldt voor een inschrijving als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 en het op basis
daarvan aangaan van een overeenkomst met de derde; of
b.
een reële prijs die geldt als ondergrens voor:
i. een inschrijving en het op basis daarvan aangaan van een overeenkomst met de derde, en
ii. de vaste prijs als bedoeld in onderdeel a.
2.
De vaste prijs of de reële prijs voor een dienst is ten minste gebaseerd 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; en
f.
overige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde verplichtingen voor aanbieders waaronder
rapportageverplichtingen en administratieve verplichtingen.
3.
Het college kan bij het verlenen van de opdracht voor te leveren diensten rekening houden 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;
e.
kosten voor bijscholing van het personeel.

4.

5.

Het college houdt bij het verlenen van de opdracht voor te leveren overige voorzieningen, rekening met:
a. de marktprijs van de voorziening;
b. de eventuele extra taken die in verband met de voorziening van de leverancier worden gevraagd, zoals:
i.
aanmeten, levering en plaatsing van de voorziening;
ii.
instructie over het gebruik van de voorziening;
iii.
onderhoud van de voorziening.
Het college kan nadere regels stellen ter zake en met inachtneming van het voorgaande.

Artikel 7.3
Meldingsregeling calamiteiten en geweld
1.
Het college draagt aanbieders met wie de gemeente een contract heeft gesloten op iedere calamiteit en vorm
van geweld die bij het verlenen van maatschappelijke ondersteuning heeft plaatsgevonden, onverwijld te
melden, onverminderd de verantwoordelijkheid van de aanbieder om passende maatregelen te treffen ter
zake van de melding en van het voorkomen van meldingen in de toekomst.
2.
Het college kan nadere regels stellen ter zake en met inachtneming van het voorgaande.
Artikel 7.4
Klachtregeling en medezeggenschap
1.
Het college neemt in de contracten en subsidieafspraken met aanbieders op dat de aanbieders een effectieve
en laagdrempelige klachtregeling moeten hebben voor de behandeling van klachten van cliënten ten aanzien
van gedragingen van de aanbieder jegens een cliënt.
2.
Het college neemt in de afspraken met aanbieders van een maatwerkvoorziening op dat de aanbieders een
regeling voor medezeggenschap moeten hebben, waarvan de uitgangspunten aansluiten bij de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De medezeggenschap ziet in ieder geval toe op voorgenomen
besluiten die voor de cliënten van belang zijn.
3.
Onverminderd de bestuursrechtelijke en civielrechtelijke handhavingsbevoegdheden handhaaft het college
deze nadere regels door periodieke overleggen met de aanbieder(s) en de cliëntenra(a)den, en een jaarlijks
cliëntervaringsonderzoek.
4.
Het college kan besluiten één of meerdere van de in dit artikel genoemde eisen niet of anders aan de
aanbieder te stellen, indien deze niet proportioneel is in relatie tot de omvang van de organisatie van de
aanbieder of de aard of omvang van de opdracht.
5.
Het college kan nadere regels stellen ter zake en met inachtneming van het voorgaande.

8 Beleidsparticipatie

Artikel 8.1
Beleidsparticipatie
1.
Het college betrekt de ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en
rechtspersonen bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning.
2.
Het college stelt een adviescommissie in op de wijze voorzien in artikel 84 Gemeentewet, die belast wordt met
de taak gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordening en
beleidsvoorstellen, bij de instelling waarvan wordt voorzien in de benodigde ondersteuning om haar taken uit
te voeren.
3.
Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de verplichtingen genoemd in de voorgaande leden.

9 Slotbepalingen

Artikel 9.1
Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt met een vastgestelde ondersteuningsbehoefte
afwijken van de bepalingen van deze verordening, als toepassing van de verordening tot onbillijkheden van
overwegende aard leidt.
Artikel 9.2
Indexering
Het college kan jaarlijks per 1 januari de in het kader van deze verordening en door het college vastgestelde bedragen
verhogen of verlagen. Het college kan per voorziening bepalen welke prijsindex hierbij wordt gehanteerd.
Artikel 9.3
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.
Artikel 9.4
Overgangsbepalingen
1.
[Vervallen per 01-01-2020]
2.
Een cliënt die als gevolg van de tariefsaanpassing voor het persoonsgebonden budget voor dagbesteding per
1 januari 2018 benadeeld wordt, behoudt zijn budget gedurende de looptijd van het huidige besluit.
3.
Een cliënt die woont in een instelling zonder behandeling, die valt onder de Wet langdurige zorg, houdt recht
op een roerende woonvoorziening of individuele vervoersvoorziening verstrekt op grond van de Wet
maatschappelijke ondersteuning, totdat het college een nieuw besluit heeft genomen waarmee het recht
wordt ingetrokken vanwege de wijziging in de Wet langdurige zorg.
Artikel 9.5
Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015.

