
 

 
 
                               RAADSBESLUIT 

De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart, nummer 39; 
 
overwegende dat het wenselijk is absolute zekerheid te hebben dat het bevoegde bestuursorgaan het 
eigen bijdrage beleid heeft vastgesteld; 
 
gelet op de uitspraak van de Rechtbank Zwolle-Lelystad van 3 maart 2010; 
 
gezien de wenselijkheid tevens een kleine aanvulling op het treffen van voorzieningen in woongebouwen 
die specifiek gericht zijn op mensen met beperkingen aan te brengen; 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Dalfsen en deze 1e wijziging als volgt vast te stellen: 
 
Artikel 1 

 
Artikel 1, onder j komt als volgt te luiden: 
Eigen bijdrage: een door het Centraal Administratiekantoor (CAK), overeenkomstig artikel 7 te berekenen 
en vast te stellen bijdrage, die bij de verstrekking van een voorziening in natura of in de vorm van een 
persoonsgebonden budget voor rekening van de aanvrager komt en waarop de regels van het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning van toepassing zijn;  
 
Artikel 2 

 
Artikel  7 Eigen bijdragen komt als volgt te luiden: 
1.         Bij het verstrekken van individuele voorzieningen op grond van de wet die de hulp bij het 

      huishouden betreffen, zoals genoemd in artikel 8 onder b. en c. van de verordening, is de 
     aanvrager een eigen bijdrage verschuldigd; 

2.         De eigen bijdrage wordt afgestemd op het inkomen; 
3.         De in een kalenderjaar verschuldigde eigen bijdrage bedraagt:  

a. voor ongehuwde personen jonger dan 65 jaar: 
            € 17,60 per vier weken, met dien verstande dat indien het inkomen meer bedraagt dan  
            € 22.222 het bedrag van € 17,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van  
            het verschil tussen zijn inkomen en € 22.222; 
b. voor ongehuwde personen van 65 jaar of ouder: 

€ 17,60 per vier weken, met dien verstande dat indien het inkomen meer bedraagt dan  
€ 15.256 het bedrag van € 17,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van 
het verschil tussen zijn inkomen en € 15.256,--; 

c. voor gehuwde personen indien één van beiden jonger is dan 65 jaar of beide jonger zijn 
dan 65 jaar  
€ 25,20 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen  
meer bedraagt dan € 27.222 het bedrag van € 25,20 wordt verhoogd met een  
dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en  
€ 27.222; 

d. voor gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn  
€ 25,20 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen 



 
 
 

  

  

  
 

 

    
  
  
  
  
  

 

meer bedraagt dan € 21.058 het bedrag van € 25,20 wordt verhoogd met een  
dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en  
€ 21.058. 

4. Indien de bedragen genoemd in artikel 4.1 van het (landelijk) Besluit maatschappelijke 
  ondersteuning worden gewijzigd, worden daarmee de bedragen genoemd in lid 3 geacht 

overeenkomstig te zijn gewijzigd. 
5.  De eigen bijdrage wordt gedurende de gehele looptijd van de voorziening in rekening 

gebracht. 
6.    De eigen bijdrage mag niet meer bedragen dan de kostprijs. Nadere uitwerking hiervan vindt  

plaats in het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen. 
 
Artikel 3 

 
Artikel 18 Uitsluitingen, komt als volgt te luiden 
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op: 
a. het treffen van voorzieningen aan hotels/pensions, trekkerswoonwagens, kloosters, AWBZ- 

instellingen, tweede woningen, vakantiewoningen, recreatiewoningen en bij kamerverhuur. 
b. het treffen van voorzieningen in woongebouwen, die specifiek gericht zijn op mensen met 

beperkingen en waarvan verwacht mag worden dat al voorzieningen zijn getroffen in 
gemeenschappelijke ruimten of dat voorzieningen die bij nieuwbouw of renovatie zonder 
noemenswaardige meerkosten meegenomen kunnen worden. 

 
Artikel 4 

 
Deze wijzigingsverordening treedt, na publicatie in het gemeenteblad, met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2010 in werking. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 april 2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H.C. Lankman  
 
 
 
 


