Leeswijzer
Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2018
De verordening maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2018 is gewijzigd op basis van jurisprudentie.
 Delegatie van bepaling van eigen bijdrage door de raad aan het college is niet langer mogelijk (uitspraak
CRvB 18 mei 2016).
 AMvB reële kostprijs thuisondersteuning per 1 juni 2017.
 Delegatie van tariefdifferentiatie voor het pgb door de raad aan het college is niet langer mogelijk
(uitspraak CRvB 17 mei 2017).
Tevens zijn enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Wanneer het zuiver tekstuele wijzigingen betreft, worden
deze niet benoemd in de onderstaande leeswijzer.

Was
Artikel 1. Begripsbepalingen

Wordt

Verwijderd:
Begrippen die in de Wmo 2015 zijn gedefinieerd
worden niet overgenomen.
Aangepast:
l. Eigen bijdrage: Een door het college vast te stellen
bijdrage…
Op basis van de geldende jurisprudentie is het vast
stellen van de eigen bijdrage geen bevoegdheid van
het college meer, maar van de gemeenteraad.
Toegevoegd:
Enkele definities die in de verordening gebruikt
worden zijn toegevoegd in artikel 1.

F. Eigen bijdrage: een door de gemeenteraad vast te
stellen bijdrage…

K Huishoudelijke ondersteuning
L. Hulpmiddel
R. Niet-professionele zorgverlener
U. Professionele zorgaanbieder
V. Professionele zorgverlener
X. Sociale netwerk

Artikel 2. Melding hulpvraag
Toegevoegd:
Lid 3. In spoedeisende gevallen, als bedoeld in artikel
2.3.3, van de wet, treft het college na de melding
onverwijld een tijdelijke maatwerkvoorziening in
afwachting van de uitkomst van het onderzoek.
Betreft een wettelijke bepaling die voorheen niet in de
verordening benoemd was.
Artikel 9. Criteria voor een maatwerkvoorziening
Aangepast:
Lid 2, sub a,sub b, sub c en sub d en lid 3 sub a en
sub b

Lid 2, sub a t/m sub d

Om de leesbaarheid te vergroten, zijn lid 2 en 3
samengevoegd.
Artikel 10. Mogelijke verstrekkingswijzen
Verwijderd:
Artikel 10 is verwijderd. De inhoudelijke punten zijn
overgenomen in artikel 11 van de verordening
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2018.
Artikel 12. Afwijzingsgronden
Aangepast:
Lid 1, sub a t/m f
Volgorde gewijzigd ten behoeve van de
leesbaarheid.

Artikel 10. Afwijzingsgronden
Lid 1, sub a t/m h
Toegevoegd:
Lid 1, sub c. Indien uit het onderzoek, als bedoeld in
artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet, blijkt dat er geen
sprake is van beperkingen en/of belemmeringen in de
zelfredzaamheid en/of participatie van de cliënt.
Lid 1, sub e. Indien de beperkingen en/of
belemmeringen van de cliënt door middel van een
voorliggende, algemeen gebruikelijke, algemene
voorziening of door ondersteuning van mantelzorgers
kunnen worden opgeheven.

Artikel 13. Inhoud besluit

Artikel 11. Inhoud besluit

Aangepast:
Lid 1 en lid 2 samengevoegd ten behoeve van de
leesbaarheid.

Lid 1

Lid 3

Lid 2, enkel de voor pgb specifieke punten staan bij lid
2 benoemd. De altijd van toepassing zijnde punten als
voor welk resultaat de voorziening wordt aangewend,
is verplaatst naar lid 1.

Artikel 11. PGB

Artikel 12. Regels voor pgb

Artikel 11 is volledig herzien als gevolg van de
jurisprudentie over de mogelijkheid tot delegatie van
tariefdifferentiatie bij pgb. De van toepassing
blijvende punten zijn verwerkt in artikel 12 Regels
voor PGB.

Lid 3. Criteria zijn toegevoegd om te bepalen of een
cliënt bekwaam geacht wordt om een pgb te beheren.
Lid 4 en 5. De wijze waarop de hoogte van een pgb
wordt bepaald wordt in lid 4 en 5 beschreven.

Artikel 14. Regels voor bijdrage in de kosten van
algemene voorzieningen en
maatwerkvoorzieningen.

Artikel 13. Bijdrage in de kosten van
maatwerkvoorzieningen (in natura en middels pgb)

In artikel 14 wordt verwezen naar het Financieel
besluit voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning Steenbergen 2015 als zijnde het
besluit waarin de regels rondom eigen bijdrage zijn
vastgelegd. Het Financieel besluit is vastgesteld door

In artikel 13 van de Verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning 2018 wordt in lid 2, lid
3 en lid 4 toegelicht hoe de eigen bijdrage tot stand
komt.

het college. Jurisprudentie wijst uit dat de
gemeenteraad zich dient uit te spreken over de wijze
waarop de hoogte van de eigen bijdrage wordt
bepaald.
Artikel 15. Kwaliteitseisen maatschappelijke
ondersteuning

Artikel 14. Kwaliteitseisen maatschappelijke
ondersteuning

Lid 1, sub d is gewijzigd.
Ondersteuning en voorzieningen te leveren volgens
de binnen de markt aanvaarde kwaliteitseisen, de
algemeen aanvaarde waarden, normen en
standaarden.

Lid 1, sub d
Voor zover van toepassing, erop toe te zien dat de
kwaliteit van de voorzieningen en de deskundigheid
van de beroepskrachten tenminste voldoet aan de
voorwaarden om in aanmerking te komen voor de in
de toepasselijke sector erkende keurmerken.

Artikel 15. Meldingsregeling calamiteiten en
geweld
Artikel 15 is op basis van de modelverordening van de
VNG toegevoegd. In de Wmo 2015 wordt de
toezichthoudend ambtenaar benoemd, deze was nog
niet benoemd in de verordening.
Artikel 18. Klachtregeling

Artikel 16. Klachtregeling

Nummering gewijzigd.
Artikel 19. Medezeggenschap bij aanbieders van
maatschappelijke ondersteuning

Artikel 17. Medezeggenschap bij aanbieders van
maatschappelijke ondersteuning

Nummering gewijzigd.
Artikel 17. Verhouding prijs en kwaliteit levering
dienst door derden

Artikel 18. Verhouding prijs en kwaliteit levering
dienst door derden

Artikel 17 is volledig gewijzigd als gevolg van de
AMvB reële kostprijs thuisondersteuning die vanaf 1
juni 2017 van kracht is. De AMvB bepaalt op welke
wijze het college de kostprijs van de dienst vaststelt .
Artikel 16. Nieuwe feiten en omstandigheden,
herziening, intrekking of terugvordering
Artikel 16 is vervallen. De van toepassing zijnde
elementen zijn op basis van de modelverordening
van de VNG verwerkt in artikel 19 en artikel 19 a van
de verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning 2018.
Artikel 21. Jaarlijkse waardering mantelzorgers
Gewijzigd

Artikel 19. Voorkoming en bestrijding van ten
onrechte ontvangen maatwerkvoorzieningen (in
natura en middels pgb) en misbruik of oneigenlijk
gebruik van de Wmo
Artikel 19a. Opschorting betaling uit het pgb

Artikel 20. Jaarlijkse waardering mantelzorgers
Artikel 20 is nader uitgewerkt op basis van
jurisprudentie waaruit is gebleken dat bij verordening
vastgelegd dient te worden hoe mantelzorgers in de
gemeente gewaardeerd worden.

Artikel 20. Betrekken van inwoners bij het beleid

Artikel 21. Betrekken van inwoners bij het beleid

In artikel 20 wordt verwezen naar artikel 150 van de
Gemeentewet.

In artikel 21 van de verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning 2018 wordt verwezen
naar artikel 2.1.3 van de Wmo 2015.

Artikel 23. Indexering
Artikel 23 is komen te vervallen als gevolg van de
jurisprudentie over het bepalen van de hoogte van de
eigen bijdrage en de tariefdifferentiatie van pgb.
Artikel 22. Hardheidsclausule

Artikel 22. Hardheidsclausule

Ongewijzigd.
Artikel 24. Intrekking oude verordening en
overgangsrecht

Artikel 23. Intrekking oude verordening en
overgangsrecht

Tekstuele wijzigingen.
Artikel 25. Inwerkingtreding en citeertitel
Tekstuele wijzigingen.

Artikel 24. Inwerkingtreding en citeertitel

