
 

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE REGELING HULP UIT SOCIAAL NETWERK  
 
 

1. Vraag: Is bij de verklaring sprake van:  
 
a. “een tegemoetkoming van max. € 141 of een door het college vastgestelde 

tegemoetkoming” of  
b. “een tegemoetkoming van max. € 141 en een door het college vastgestelde 

tegemoetkoming”? 
 
Het voorgestelde artikel 2ab lid 1 Uitvoeringsregeling Wmo 2015 bepaalt dat het of is, maar in de 
toelichting staat: “Naast het symbolisch lage bedrag kunnen ook door het college vastgestelde 
forfaitaire bedragen worden uitgekeerd voor specifieke kosten zoals het inkopen van eten of 
schoonmaakspullen.” Het gebruik van ook wijst op en in plaats van of. 

Antwoord:  
Volgens de Aanwijzingen voor de regelgeving (de instructie voor wetgevingsjuristen bij het Rijk) 
wordt de uitdrukking “en/of” achterwege gelaten. In plaats daarvan wordt “of” gebruikt in de 
regelgeving. Dat betekent dat één van beide opties of beide opties door gemeenten kunnen worden 
toegepast. Dat verklaart ook waarom in de toelichting wordt gesproken over beide opties 
tegelijkertijd. 
 

2. Vraag: Waaruit volgt de verordeningsplicht? 
 
In de toelichting staat gemeenten de maatregelen in hun verordeningen en beleid moeten 
verankeren voordat er gebruik van de vergoedingen kan worden gemaakt. Maar noch in de 
Uitvoeringsregeling Wmo 2015 noch elders regelt de ministeriële regeling een verordeningsplicht. 
Wellicht wordt het gebruik van de vergoedingen gezien als het onderdeel van het bepalen van de 
hoogte van het pgb en moet het daarom in de verordening worden geregeld. Alleen geldt wel dat 
het college de vergoedingen voor de kosten vaststelt en dus niet de gemeenteraad. 

Antwoord:  
Het is aan gemeenten om hierover beleid te maken (we willen dit graag nog verduidelijken). In 
samenwerking met de VNG is in de modelverordening maatschappelijke ondersteuning een 
bepaling opgenomen in het artikel over het bepalen van de hoogte van het pgb. De vergoedingen 
kunnen daar onderdeel van zijn. In die bepaling zijn ook de alternatieven (2 opties 
tegemoetkomingen) verwerkt. Het is optioneel of de gemeente daaraan meedoet. Daarnaast is het 
college dat een maatwerkvoorziening/pgb kan toekennen. Hierover kunnen beleidsregels worden 
gesteld en aan de pgb-beschikking kunnen voorwaarden worden verbonden. In dat kader kan ook 
in de regeling “door het college vastgestelde tegemoetkoming per kalendermaand voor 
schoonmaakmiddelen, levensmiddelen, kleding en reiskosten ten behoeve van de hulp” worden 
gelezen. Vanwege uitvoeringstechnische redenen zijn alleen deze vier categorieën mogelijk. De 
regeling richt zich primair op de taken van de SVB als centraal uitvoerder 
 
. 

3. Vraag: Is de keuze aan de klant om bij een bepaalde voorziening gebruik te maken van ofwel 
een arbeidsovereenkomst/overeenkomst van opdracht ofwel de verklaring? Of kan de 
gemeente hierin vooraf dwingend sturen? 
 
Het lijkt erop of de klant kan kiezen tussen de verklaring of arbeidsovk/ovk van opdracht (met 
minimumloon). Enerzijds leiden we dat af uit de regeling en toelichting. Anderzijds biedt de Wmo 
2015 geen grondslag om het pgb voor sociaal netwerk te weigeren dan wel hieraan voorwaarden te 
verbinden. Weliswaar kan de gemeenteraad de hoogte van het pgb voor sociaal netwerk lager 
vaststellen, maar niet lager dan minimumloon. 



 

 

Antwoord:  
De gemeente kan via de verordening kiezen voor deze oplossing en vervolgens in beleid en pgb-
beschikking dit instrument toewijzen aan een budgethouder. Te denken valt aan de situatie waarbij 
voorheen een tante voor 60 euro “een weekend” oppaste. Dit is niet conform de Wml, maar 
eventueel kan voor een oplossing worden gekozen met de tegemoetkoming. Iemand kan ook 
kiezen voor een andere oplossing met een overeenkomst. Zonder overeenkomst kan de 
maatschappelijke ondersteuning nog steeds worden gecontroleerd op uitvoering omdat het vanuit 
de pgb-beschikking (subsidierelatie) wel een vereiste activiteit is (maar dan niet krachtens 
arbeidsrecht door de budgethouder afdwingbaar). Hulp uit het sociaal netwerk wordt niet alleen 
door deze regeling afgedekt. Het gaat veelal om niet-beroepsmatige ondersteuning die ook op 
basis van een overeenkomst van opdracht kan worden uitgevoerd. Zo werkt het tot nu toe ook. 
Voorwaarden zien dus op de toepassing van de verklaring en niet op hulp uit het sociaal netwerk 
op zich. Ook kwaliteitseisen kunnen onverkort gelden. 
 
 

4. Vraag: Hoe verhoudt de tegemoetkoming op grond van de ministeriele regeling zich tot de 
wettelijke eis dat het pgb toereikend moet zijn? 
 
De Wmo 2015 vereist dat het pgb toereikend moet zijn om de betreffende voorziening te kunnen 
betrekken. Geldt die eis onverkort in geval de verklaring aan de orde is? Dan is de vraag of wel 
sprake is van toereikendheid als een vergoeding van € 141 per maand wordt verstrekt? Immers 
met dit bedrag kan de klant met een indicatie voor 4 dagdelen per week dagbesteding (hetgeen 
geregeld voorkomt) per dagdeel € 8,8125 (=141/16) besteden oftewel € 2,20 per uur.  
 
Antwoord:  
Hier is geen verandering in de praktijk beoogd. Art. 2.3.5, eerste lid, Wmo 2015 is ook niet 
aangepast. Voor 1 januari 2018 (en langer incl. overgangsrecht) hebben sommige budgethouders 
tarieven onder het minimumloon afgesproken op basis van een overeenkomst van opdracht. Op 
beperkte schaal kan deze praktijk met de verklaring (bijvoorbeeld bij informele dagbesteding of 
begeleiding) worden voortgezet. Dat is het doel van de regeling die daarin gemeenten 
tegemoetkomt. De vergoedingen kunnen oplossing bieden in maatwerksituaties. 
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