Memo verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
2015
Beleidsvrijheid
Hieronder wordt aangegeven waar de gemeenteraad wel of niet beleidsvrijheid heeft bij het vaststellen van de
verordening voor de Wmo 2015:










Toegang:
De wijze waarop de toegang plaats moet vinden, te weten de procedure voor meldingen en aanvragen, is
vastgelegd in de Wmo 2015 zelf. Hier kunnen gemeenten niet van afwijken. Ook de criteria voor het in
aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening zijn vastgelegd in de Wmo 2015.
Keuzevrijheid tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget:
In de Wmo 2015 is de keuzevrijheid tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget vastgelegd.
Ook zijn in de wet regels vastgelegd over de hoogte van en voorwaarden om in aanmerking te komen voor
het persoonsgebonden budget. Binnen deze regels mag de gemeente de hoogte van het persoongebonden
budget bepalen. In de conceptverordening zijn in artikel 11 een aantal algemene regels vastgelegd voor het
bepalen van de hoogte van het persoonsgebonden budget. Daarnaast is opgenomen dat het college in het
financieel besluit hierover nadere regels vaststelt en hierin de hoogte vastlegt.
Eigen bijdrage:
De Wmo 2015 biedt de gemeente de mogelijkheid een eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen en
algemene voorzieningen op te leggen. In tegenstelling tot de vorige Wmo mag dit ook bij
woningaanpassingen voor kinderen. Bepaald is dat de eigen bijdragen door het CAK worden geïnd en dat
het CAK de hoogte van de eigen bijdrage berekend.
In artikel 14 van de conceptverordening is opgenomen dat het college een eigen bijdrage oplegt voor alle
maatwerkvoorzieningen. Dit is in de huidige verordening ook al zo en wordt onder de AWBZ ook gedaan.
Daarnaast is in artikel 14 opgenomen dat het college een bijdrage op kan leggen voor algemene
voorzieningen.
Inzet financiële maatwerkvoorziening:
In 2015 kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de Compensatie eigen risico en de Wet
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Deze regelingen waren bedoeld om de meerkosten
van mensen met hoge zorgkosten te compenseren. De hiermee vrijgekomen middelen worden met een
forse korting overgeheveld naar gemeenten. Gemeenten krijgen hierdoor de mogelijkheid om chronisch
zieken en gehandicapten te compenseren. Deze ondersteuning kan op verschillende manieren worden
vormgegeven. Een van de mogelijkheden is om in de verordening op te nemen dat er aan personen met
een beperking een tegemoetkoming wordt verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en
participatie. In de Wmo 2015 is deze mogelijkheid opgenomen. Het college heeft hier niet voor gekozen,
maar onderzoekt de optie om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor de meerkosten via
de bijzondere bijstand, waaronder de collectieve ziektekostenverzekering. Zie ook paragraaf 3.7 in het
concept Beleidsplan Wmo 2015 – 2017.
Mantelzorgcompliment:
Het Mantelzorgcompliment zoals opgenomen in de AWBZ (Algemene wet bijzonderde ziektekosten) vervalt
per 1 januari 2015. In de Wmo 2015 is opgenomen dat bij verordening wordt bepaald op welke wijze het
college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de
gemeente. Gemeenten kunnen zelf bepalen hoe deze regeling ingevuld gaat worden.
In de conceptverordening is opgenomen dat het college bij nadere regeling bepaalt waaruit de jaarlijkse blijk
van waardering bestaat. Dit is zo opgenomen, zodat het college dit in overleg met mantelzorgers en
organisaties die mantelzorgers ondersteunen verder uit kan werken.
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Verschillen huidige en nieuwe verordening
Hieronder worden de verschillen tussen de huidige verordening en de nieuwe verordening weergegeven:
Huidige verordening

Verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning 2015

Beoogde omschreven resultaten:
In de huidige verordening zijn 7 resultaten benoemd die
behaald moeten worden met de inzet van
maatschappelijke ondersteuning. Deze resultaten zijn een
uitwerking van de resultaten die in de huidige Wmo zijn
benoemd. Dit zijn resultaatverwachtingen die een burger
mag hebben, wanneer hij een beroep doet bij een
gemeente voor ondersteuning vanuit de Wmo.

Bieden van ondersteuning:
De nieuwe verordening gaat niet meer uit van de expliciete
resultaten maar richt zich op ondersteuning van cliënten op
het gebied van hun zelfredzaamheid en/of participatie. In
de Wmo 2015 zijn geen resultaten meer benoemd. Deze
komen in de verordening dan ook niet meer terug.

Proces bepaald in verordening:
Het proces van melding en aanvraag van een Wmovoorziening tot en met het besluit is in de huidige
verordening vastgelegd. Deze is niet uitgewerkt in de
huidige Wmo.

Proces bepaald in Wmo 2015:
Het proces van melding tot en met besluit is in de Wmo
2015 vastgelegd. Hier kunnen gemeenten niet van
afwijken.
Onderdeel van dit proces is de mogelijkheid voor een cliënt
om persoonlijk plan in te dienen. Dit persoonlijk plan wordt
meegenomen in het onderzoek van de adviseur. Dit komt
in de huidige Wmo niet voor.

Wettelijk verplichtingen:
De wettelijke verplichtingen zoals genoemd in de kolom
hiernaast, waren niet expliciet opgenomen in de Wmo

Wettelijke verplichtingen:
In de Wmo 2015 zijn een aantal (nieuwe) verplichtingen
voor de gemeente opgenomen die moeten worden
vastgelegd in de verordening, zoals:
cliëntondersteuning;
jaarlijkse waardering mantelzorgers;
klachtenregeling;
verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door
derden;
betrekken van inwoners bij het beleid.
Hierover zijn in de verordening een aantal artikelen
opgenomen.

Persoonsgebonden budget:
Het persoonsgebonden budget wordt nu rechtstreeks
uitbetaald aan de cliënt.

Persoonsgebonden budget trekkingsrecht:
In de Wmo 2015 is opgenomen dat een
persoonsgebonden budget niet meer mag worden
uitbetaald aan de cliënt, maar moet worden overgemaakt
naar de Sociale verzekeringsbank (SVB). De SVB regelt de
betaling van het persoonsgebonden budget aan de
dienstverlener of de leverancier. Hiermee wordt getracht
misbruik van/fraude met het persoonsgebonden budget te
voorkomen.

Eigen bijdrage:
Een eigen bijdrage kan volgende de huidige Wmo worden
opgelegd voor alle voorzieningen, uitgezonderd rolstoelen
en voorzieningen voor kinderen (18-).

Eigen bijdrage:
Een eigen bijdrage kan volgens de Wmo 2015 voor alle
voorzieningen worden opgelegd, behalve rolstoelen.
Voor kinderen (18-) wordt alleen een eigen bijdrage
opgelegd voor woningaanpassingen. De eigen bijdrage
wordt berekend aan de hand van het inkomen van de
ouder(s).
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Gekantelde werkwijze:
De gekantelde Wmo-verordening gaat uit van een actieve
rol. Een burger wordt benaderd vanuit een positieve
insteek: wat kan iemand zelf en wat heeft hij nodig om iets
zelf te doen. Zelfredzaamheid en participatie houden een
actieve benadering in.

Doorontwikkeling gekantelde werkwijze:
In de Wmo 2015 wordt nog meer dan in de huidige Wmo
een beroep gedaan op de eigen kracht van de cliënt, zijn
sociale netwerk en (eventuele inzet van) algemene
voorzieningen ten behoeve van de zelfredzaamheid en
participatie.
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