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Onderwerp: Verordening tot eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning
2015

Voorgesteld raadsbesluit:
de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 vast te
stellen.
Samenvatting van het voorstel
In navolging van wijzigingen in de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
wordt de raad voorgesteld de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 te wijzigen.
Aanleiding voor dit voorstel
Op 8 juli heeft de Eerste Kamer de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO 2015) aangenomen. In deze wet is opgenomen dat uw raad voor 1 november jl. een verordening moest vaststellen. Aan deze verplichting heeft u voldaan. U volgde daarin de modelverordening van de VNG, met
inachtneming van lokale keuzes. De VNG heeft op basis van wetsontwikkelingen in de WMO 2015 en
het landelijke Uitvoeringsbesluit WMO 2015 laatstelijk 15 oktober jl. haar modelverordening aangepast. U wordt voorgesteld ook uw verordening te wijzigen.
Argumentatie
Twee artikelen uit de verordening worden inhoudelijk en redactioneel gewijzigd om aan te sluiten bij
de landelijke wet- en regelgeving. De materiële wijzigingen worden hier toegelicht.
Artikel 11 ziet op de verstrekking van persoonsgebonden budgetten (pgb). De hoogte daarvan wordt
voor de verschillende voorzieningen uitgewerkt in een nadere regeling van het college. Ook onder de
huidige WMO is de financiële uitwerking van de verschillende voorzieningen opgenomen in een nadere regeling van het college. Een lid dat bepaalde dat de hoogte van pgb tot het maximum van de kostprijs van de meest goedkope adequate voorziening in natura wordt vastgesteld, is uit de modelverordening verwijderd. Alle materiële bepalingen omtrent (de hoogte van) pgb komen in de nadere regeling aan bod. Ook daarvoor heeft de VNG een model ontwikkeld. Om te voorkomen dat uw verordening niet meer op één lijn staat met landelijke wet- en regelgeving, wordt u voorgesteld het model van
de VNG hierin te volgen.
Artikel 12 ziet op de eigen bijdrage. De omvang daarvan wordt berekend volgens landelijke regels. Die
worden opgenomen in het Uitvoeringsbesluit WMO 2015. Dat besluit is nog niet vastgesteld. Op grond
van artikel 3.1 van het ontwerp voor het Uitvoeringsbesluit kunnen eigen bijdragen door het gemeentebestuur volgens daarin te stellen regels worden verlaagd. Daar het Uitvoeringsbesluit nog niet is
vastgesteld en derhalve ook nog gewijzigd kan worden, wordt u voorgesteld in de verordening op te
nemen dat bij nadere regeling uitvoering kan worden gegeven aan de betreffende bepaling uit het
Uitvoeringsbesluit. Dit opent in ieder geval de juridische mogelijkheid om uitvoering aan het landelijke
besluit te kunnen geven.
Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. A.B.A.M. Damer

mr. R.S. Cazemier
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De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014,

gelet op de artikelen 2.1.3 en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,
besluit vast te stellen de navolgende:
Verordening tot eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
Artikel I
A. Artikel 11 wordt vervangen door:
Artikel 11 Regels voor pgb
1. Onverminderd artikel 2.3.6, tweede en vijfde lid, van de wet verstrekt het college geen pgb voor
zover de aanvraag betrekking heeft op kosten die de belanghebbende voorafgaand aan de indiening van de aanvraag heeft gemaakt, tenzij bijzondere omstandigheden tot het maken van die
kosten hebben genoodzaakt.
2. Het college bepaalt bij nadere regeling de hoogte of de wijze waarop de hoogte van een pgb wordt
vastgesteld en onder welke voorwaarden een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt de mogelijkheid heeft om diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen te betrekken
van een persoon die behoort tot het sociaal netwerk.
B. Artikel 12 wordt vervangen door:
Artikel 12. Regels voor bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen
1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd:
a. voor het gebruik van een algemene voorziening, niet zijnde cliëntondersteuning, en,
b. voor een maatwerkvoorziening dan wel pgb, zolang hij van de maatwerkvoorziening gebruik
maakt of gedurende de periode waarvoor het pgb wordt verstrekt, en afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt en zijn echtgenoot.
2. Het college bepaalt bij nadere regeling:
a. op welke wijze de kostprijs van een maatwerkvoorziening en pgb wordt bepaald;
b. door welke andere instantie dan het CAK in de gevallen bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid,
de bijdragen voor een maatwerkvoorziening of pgb worden vastgesteld en geïnd.
3. Als de bijdrage voor een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van een woningaanpassing
voor een minderjarige cliënt is verschuldigd, is de bijdrage verschuldigd door de onderhoudsplichtige ouders, daaronder begrepen degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is afgewezen, en degene die anders dan als ouder samen met de
ouder het gezag uitoefent over een cliënt.
4. Het college kan bij nadere regeling bepalen:
a. voor welke algemene voorzieningen, niet zijnde cliëntondersteuning, de cliënt een bijdrage is
verschuldigd;
b. wat per soort algemene voorziening de hoogte van deze bijdrage is;
c. dat de bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb’s overeenkomstig artikel 3.1, tweede lid,
van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt verlaagd, waarbij wordt bepaald welke afwijkende
bedragen, percentages en inkomensbedragen worden gehanteerd.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 16 december 2014
de griffier,

mr. O.J.R.J. Huitema

de voorzitter,

mr. R.S. Cazemier

