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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert; 

 

gelezen het bepaalde in art.  12, lid 5, en 17, lid 2 van de verordening maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Zundert 2015; 

 

b e s l u i t :  

 

 Vastellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zundert 2016 (2) 
 

Artikel 1. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb’s 

1. De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening 

van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.  

2. Als kostprijs voor de voorziening ‘sociaal maatschappelijk toegerust/de week op orde’ en ‘mantelzorg 

mogelijk maken’ wordt voor de categorieën laag, midden en hoog een kostprijs van maximaal € 40 per 

vier weken ingelegd bij het Centraal Administratie Kantoor. 

 

Artikel 2. Werking deeltaxisysteem  

Het collectief vervoerssysteem van aanvullend al dan niet openbaar vervoer bestaat uit het zogenaamde 

deeltaxisysteem volgens de hierna volgende opzet:  

a. aan de aanvrager die in aanmerking komt voor het deeltaxisysteem wordt een deeltaxipas verstrekt 

op vertoon waarvan rechthebbende gebruik kan maken van de deeltaxi; 

b. het vervoer wordt naar afstand onderscheiden in intern en extern vervoer. Als intern vervoer wordt 25 

kilometer aangemerkt vanuit de eigen woning gerekend. Extern vervoer begint vanaf de 26
e
 kilometer 

gerekend vanuit de eigen woning. Het extern vervoer wordt begrensd tot aan het collectief 

vervoersgebied van de 18 deelnemende gemeenten; 

c. de aanvrager is een betaling verschuldigd voor het vervoer met de deeltaxi. Voor de tarifering van het 

deeltaxisysteem wordt aangesloten bij de tarifering van het openbaar busvervoer, zijnde een 

instaptarief en een kilometertarief per rit.  

d. Voor elke rit is de bijdrage gebaseerd op een instaptarief van € 0,89 vermeerderd met een 

kilometertarief van € 0,145 per kilometer;  

e. Vanaf de 26
e
 kilometer is een bijdrage verschuldigd van € 1,25 per kilometer;  

f. de betaling van de aanvrager wordt door de vervoerder in ontvangst genomen, in naam en voor 

rekening van de gemeente die het vervoer aanbiedt; 

g. een aanvrager kan zich door één begeleider laten vergezellen. Voor de begeleider is een instaptarief 

verschuldigd van € 0,89 vermeerderd met een kilometertarief van € 0,29 per kilometer, tenzij de 

begeleiding naar het oordeel van het college medisch noodzakelijk is. In dat geval is het vervoer van 

de begeleider gratis. 

h. per jaar geldt een reisbudget van maximaal 1250 kilometer, waarmee tegen het goedkope tarief als 

bedoeld onder d. kan worden gereisd. In uitzonderlijke gevallen kan het college besluiten dit 

reisbudget te verhogen, afhankelijk van de beperkingen en de individuele vervoersbehoefte. 

 



  

 
 

  
 
 
 
Artikel 3. Tegemoetkoming voor kosten gebruik (eigen) auto, taxi, rolstoeltaxi, verhuiskosten,   sportrolstoel 

en bezoekbaar maken woning. 

De tegemoetkoming voor:  

a. gebruik van (eigen) auto bedraagt jaarlijks € 750; 

b. taxikosten bedraagt jaarlijks € 1.185;  

c. rolstoeltaxikosten bedraagt jaarlijks € 1.780;  

d. verhuiskosten bedraagt € 2.470; 

e. aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel bedraagt € 2.800; 

f. het bezoekbaar maken van een woning bedraagt € 2.500. 

 

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Dit besluit treedt in werking op 18 juli 2016. 

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zundert 2016 (2). 

3. Het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Zundert 2016 wordt ingetrokken 

per 18 juli 2016. 

 

 

 

 Aldus besloten in de vergadering d.d. 5 juli 2016. 

burgemeester en wethouders van Zundert, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

ing. F.J.J. Priem L.C. Poppe-de Looff 

 

 

 

 

 


