
 

 

 
 
Het College van de gemeente Bergen; 
 
gelet op het bepaalde in de uitspraak van De Centrale Raad van Beroep (19 december 2011 
LJN: BU7263) over artikel 4 lid 2 van de Wmo juncto de artikelen 15 en 19 van de Wmo 
 
b e s l u i t: 
 
vast te stellen de : 
 
Beleidsregel Indicatie Hulp bij het huishouden 
(Eerste wijziging beleidsregel Indicatie hulp bij het huishouden) 
 
Artikel I 
De beleidsregel indicatie hulp bij het huishouden, onderdeel 6 kortingsregeling 
maaltijdvoorziening wordt vervangen door de volgende tekst. 
 
De volgende inwoners komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van een warme 
maaltijd. 
 
Inwoners van de gemeente Bergen met een (tijdelijke) functiebeperking, waardoor zij tijdelijk 
niet in staat zijn om een warme maaltijd te bereiden.  
 
De kortingsregeling is van toepassing op de warme maaltijden die verstrekt worden door 
Stichting Welzijn Bergen, Stichting Tafeltje Dek Je Bergen. De hoogte van de korting  is 
vastgelegd in het Besluit individuele maatschappelijke ondersteuning – gemeente Bergen en 
is zodanig dat een prijs van een maaltijd voor de afnemer de door de Belastingdienst 
gehanteerde belastingvrije norm bedraagt. 
 
Vaststelling van een (tijdelijk) functiebeperking, waardoor een inwoner(tijdelijk) niet in staat is 
om warme maaltijden te bereiden vindt plaats door middel van indicering door het 
Zorgplusloket. Een indicatie wordt verstrekt voor de duur van de functiebeperking 
 
Als er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen als gevolg van deze kortingsregeling kan 
in bijzondere gevallen in overleg met het hoofd van de afdeling burgers en bedrijven worden 
afgeweken van de bepalingen in deze regeling. 
 
Artikel II 

1. Deze beleidsregel treedt in werking met  ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 

2. De wijzigingen treden in werking met terugwerkende kracht naar 1 januari 2012. 
3. Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Eerste wijziging beleidsregel indicatie hulp 

bij huishouden, onderdeel 6 kortingsregeling maaltijdvoorziening 2012”. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het 
college van de gemeente Bergen op 22 mei 2012 
 


