
Wijziging van de verordening 
beschermd wonen en opvang 
gemeente Sliedrecht

De raad van Sliedrecht,

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van [datum], kenmerk 
[kenmerk];

gelet op artikel 149 Gemeentewet en de artikelen 2.1.3, 2.1.4 en 2.6.6 Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015; 

besluit vast te stellen:

de volgende wijziging van de Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Sliedrecht

Artikel I Wijzigingen verordening 

A

1. Artikel 1.1, eerste lid, onderdeel b vervalt, onder verlettering van de onderdelen c tot 
en met g tot de onderdelen b tot en met f.

2. Het eerste lid, onderdeel d komt als volgt te luiden:
d. bijdrage: bijdrage in de kosten als bedoeld in de artikelen 2.1.4 en 2.1.4a van de 
wet;

3. Er wordt een nieuw onderdeel g ingevoegd, dit komt als volgt te luiden:
g. Crisisopvang: tijdelijke voltijd- of nachtopvang in een crisissituatie door een 
instelling;

B

Artikel 3.2, tweede lid, onderdeel a vervalt, onder verlettering van de onderdelen b tot en 
met d tot de onderdelen a tot en met c.



C

Artikel 5.1 komt als volgt te luiden:

1. De cliënt is een bijdrage verschuldigd voor een maatwerkvoorziening, met uitzondering 
van individuele begeleiding 4 maatschappelijke opvang (IB4 MO), 24-uursopvang en 
individuele begeleiding binnen de vrouwenopvang.

2. De bijdrage is gelijk aan het maximumbedrag uit de wet dan wel het Uitvoeringsbesluit 
Wmo 2015.

D

Artikel 5.2 komt als volgt te luiden:

1. De cliënt is een bijdrage verschuldigd voor de algemene voorziening crisisopvang.
2. De bijdrage voor crisisopvang wordt vastgesteld en geïnd door de instelling waar de 

cliënt verblijft.
3. De bijdrage voor crisisopvang bedraagt € 5,00 per nacht.

E

Artikel 8.2, eerste lid, onderdeel b komt als volgt te luiden:

b. een reële prijs die geldt als ondergrens voor een inschrijving en het aangaan van een 
overeenkomst met de derde.

 

Artikel II Overgangsrecht 

Cliënten aan wie voor de inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit de algemene voorziening 
crisisopvang is verstrekt, zijn de bijdrage verschuldigd vanaf drie maanden na 
inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit.

Artikel III Citeertitel en inwerkingtreding 

1. Dit wijzigingsbesluit kan worden aangehaald als Verordening beschermd wonen en 
opvang gemeente Sliedrecht, eerste wijziging.

2. Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van 1 april 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 
30 maart 2021,

De griffier,                   De voorzitter,



mr. R.P.A. van Aalst       D.R. van der Borg 


