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Onderwerp
Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2018

Steenbergen; 10 oktober 2017

Aan de raad,
1.

Inleiding

Op 30 oktober 2014 heeft de gemeenteraad de Verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning 2015 vastgesteld ten einde uitvoering te geven aan de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Jurisprudentie als gevolg van uitspraken van de Centrale Raad van
Beroep (CRvB) en de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële kostprijs thuisondersteuning
hebben in 2016 en in 2017 geleid tot het doen van aanpassingen in de Model Verordening van de VNG.
2.

Achtergrond

Onderstaande uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en de Algemene Maatregel van Bestuur
reële kostprijs thuisondersteuning hebben geleid tot het aanpassen van de Verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning 2015.
Uitspraak CRvB 18 mei 2016
Op 18 mei 2016 deed de Centrale Raad van Beroep uitspraak in diverse zaken over de uitvoering van de
Wmo 2015. Op basis van één van de uitspraken heeft de VNG op 30 november 2016 een aanpassing van
de Model Verordening gepubliceerd. De uitspraak heeft betrekking op de (on)mogelijkheid om het
vaststellen van regels ter uitvoering van de Wmo 2015 te delegeren aan het college. Besloten is de
regeling van zowel de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen en pgb's, als die voor algemene
voorzieningen, voortaan volledig in de door de raad vast te stellen verordening neer te leggen. Delegatie
van de bevoegdheid tot het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage wordt als niet toelaatbaar
bestempeld. De CRvB heeft geoordeeld dat er geen wettelijke grondslag in de Wmo 2015 is om het
vaststellen van de hoogte te delegeren aan het college.
Uitspraak CRvB 17 mei 2017
Op 15 augustus jl. heeft de VNG een aangepaste versie van de modelverordening gepubliceerd. De
Centrale Raad van Beroep heeft op 17 mei 2017 geoordeeld dat in de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Emmen 2015 ten onrechte is bepaald dat het college nadere regels kan stellen
over de hoogte van het persoonsgebonden budget en het vaststellen van het pgb.
Aangegeven wordt dat gemeenteraden terughoudend dienen te zijn bij het delegeren van bevoegdheden
aan het college. De essentialia van het voorzieningenpakket binnen de Wmo dient in de verordening te
worden vastgelegd. Het differentiëren met betrekking tot de hoogte van pgb-tarieven behoort tot de
essentialia.
AMvB reële kostprijs thuisondersteuning
Ter inzage ligt: Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018, toelichting op de verordening en de leeswijzer

De Wmo verplicht de gemeenteraad tot het stellen van regels voor een goede verhouding tussen de prijs
en de kwaliteit van een voorziening. De AMvB reële kostprijs thuisondersteuning regelt hoe een reële
kostprijs moet worden vastgesteld en geeft het college de opdracht Wmo-voorzieningen in te kopen tegen
een reële prijs en leidt tot een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met ingang van 1 juni 2017.
De kern van de AMvB is terug te vinden in artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, hierin staat
het volgende vermeld:
1. De gemeenteraad legt in ieder geval in de verordening vast dat het college een reële prijs vaststelt voor
Wmo-diensten die door derden worden geleverd en dat deze prijs geldt als ondergrens voor een
inschrijving in de aanbestedingsprocedure en bij de overeenkomst met een derde;
2. Het college stelt een reële prijs vast overeenkomstig de eisen aan de kwaliteit van de dienst;
3. De reële prijs is gebaseerd op de volgende kostprijselementen:
a. Kosten van de beroepskracht;
b. Redelijke overheadkosten;
c. Kosten voor niet-productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof, ziekte,
scholing en werkoverleg.
d. Reis- en opleidingskosten;
e. Indexatie van loon binnen een overeenkomst;
f. Kosten als gevolg van gemeentelijke eisen, zoals rapportageverplichtingen en administratieve
verplichtingen.
4. Het college heeft (ook) de mogelijkheid geen reële prijs vast te stellen en geen reële prijs als
ondergrens te hanteren. Het college moet in dat geval de eis stellen aan inschrijvende partijen om een
prijs voor de dienst te hanteren die gebaseerd is op de kwaliteit van de betreffende voorziening en de
kostprijselementen.
De AMvB is op 1 juni 2017 in werking getreden en vervangt de Code verantwoordelijk marktgedrag
Thuisondersteuning die de Brabantse Wal gemeenten ondertekend hebben.
3.

Overwegingen

Het voorstel is tot stand gekomen op basis van onderstaande overwegingen:
Jurisprudentie
Gezien de jurisprudentie die is ontstaan als gevolg van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en
de Algemene Maatregelen van Bestuur reële kostprijs thuisondersteuning is het noodzakelijk dat
gemeenten de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning actualiseren. De VNG heeft
een aantal voorstellen tot aanpassing gedaan in de Model Verordening. De wijzigingen in de Model
Verordening zijn leidend geweest voor het aanpassen van de Verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning 2015 binnen de Brabantse Wal gemeenten.
Belangrijkste wijzigingen
Artikel 12. Regels voorpgb
Het artikel over persoonsgebonden budget (pgb) is volledig gewijzigd als gevolg van de
delegatiebepaling. De CRvB heeft geoordeeld dat het niet langer aan het college is om zich uit te spreken
over de hoogte van het persoonsgebonden budget, maar dat het een raadsbevoegdheid betreft. In de
verordening 2018 wordt voor iedere vorm van ondersteuning die vanuit de Wmo wordt geboden,
aangegeven hoe de hoogte van het pgb berekend wordt.
In artikel 12, derde lid, van de verordening 2018 zijn criteria opgenomen om te beoordelen of een cliënt
bekwaam geacht wordt om zorg te ontvangen middels een pgb. Deze criteria betreffen een aanscherping
ten aanzien van hetgeen in de verordening 2015 is vastgelegd. In artikel 2.1.3, vierde lid, van de Wet
staat dat in de verordening regels worden gesteld voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van
een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik
van de wet. De huidige praktijk van de Wmo wijst uit dat het ter bescherming van cliënten, met name
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cliënten die begeleiding en beschermd wonen ontvangen, in een kwetsbare positie nodig is om
aanvullende criteria op te nemen. Zo worden er in artikel 12, zesde lid, van de verordening 2018
kwaliteitseisen gesteld aan de besteding van een pgb en aan het gebruik maken van een
vertegenwoordiger of tussenpersoon.
Artikel 13. Bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen (in natura en middels pgb)
Het artikel over de bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening (eigen bijdrage) is volledig
gewijzigd als gevolg van jurisprudentie over de (on)mogelijkheid tot delegatie van de bevoegdheid om de
hoogte van de eigen bijdrage vastte stellen. In artikel 13 van de verordening 2018 is aangegeven dat een
cliënt een bijdrage in de kosten verschuldigd is voor een maatwerkvoorziening en dat deze afhankelijk
van het verzamelinkomen en vermogen van de cliënt en zijn echtgenoot is. In artikel 13, derde, vierde,
vijfde en zesde lid, van de verordening 2018 worden de afwijkende berekeningswijze weergegeven. Zo is
het voorstel om de eigen bijdrage bij de maatwerkvoorziening begeleiding niet langer inkomensafhankelijk
te maken, maar vast te stellen op een periodebedrag.
Zo is het voorstel om de eigen bijdrage bij de maatwerkvoorziening begeleiding niet langer
inkomensafhankelijk te maken, maar aan te sluiten bij het periodebedrag van 617,50 zoals opgenomen in
het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, artikel 3.8, eerste lid. Door de eigen bijdrage voor
begeleiding/dagbesteding te verlagen wordt de mogelijke drempel voor het afnemen van zorg verlaagd.
De landelijke signalen over mogelijke zorgmijding in verband met de eigen bijdrage kwamen in 2016 naar
boven. Doordat de landelijke kaders voor het jaar 2017 naar beneden bijgesteld zijn, valt de eigen
bijdrage voor de gehele doelgroep lager uit. Met name meerpersoonshuishoudens onder de AOWgerechtigde leeftijd worden tegemoet gekomen ten opzichte van eerdere jaren. Het startpunt van het
inkomensafhankelijke deel is vastgesteld op C 35.000. Onder deze grens betalen huishoudens een
periodebedrag van 617,50. Deze maatregel is genomen om eenverdieners met een chronisch zieke
partner tegemoet te komen. Ook voor alle overige huishoudens, AOW-gerechtigden en alleenstaande niet
AOW-gerechtigden valt het periodieke bedrag per 2017 lager uit.
In artikel 13 wordt van de Model Verordening afgeweken aangezien de keuze is gemaakt om geen
bedragen te noemen in de verordening, maar een berekeningswijze. Bedragen wijzigen jaarlijks als
gevolg van de tariefstelling huishoudelijke ondersteuning en begeleiding, maar de berekeningwijze blijft
ongewijzigd.
Artikel 20. Jaarlijkse waardering mantelzorgers
Uit jurisprudentie blijkt dat in de verordening vastgelegd dient te worden hoe de procedure is die moet
waarborgen dat alle mantelzorgers die aan de voorwaarden voldoen voor het ontvangen van een blijk van
waardering hiervoor in aanmerking kunnen worden gebracht. Het college kan wel nadere regels stellen en
heeft de mogelijkheid om vast te stellen waar de jaarlijkse blijk van waardering uit bestaat. Echter wordt in
de verordening voorzien in een kader, een maximumbedrag dat per mantelzorger uitgegeven mag
worden.
Artikel 21. Betrekken van inwoners bij het beleid
In de verordening 2015 wordt bij het betrekken van inwoners bij het beleid verwezen naar artikel 150 van
de Gemeentewet. In de verordening 2018 wordt verwezen naar artikel 2.1.3 van de Wmo 2015, waarin in
het derde lid is vastgelegd dat:
In de verordening wordt bepaald op welke wijze ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun
vertegenwoordigers, worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt
geregeld de wijze waarop zij:
a. In de gelegenheid worden gesteld voorstellen voor het beleid te doen;
b. Vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de
besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen;
c. Worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen;
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d. Deel kunnen nemen aan periodiek overleg;
e. Onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;
f. Worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.
Het bovenstaande artikel van de Wmo 2015 wordt nader uitgewerkt in de Verordening Adviesraad Sociaal
Domein.
Aanpak/ Samenwerking Brabantse Wal
De Brabantse Wal gemeenten geven gezamenlijk uitvoering aan de Wmo 2015. Het proces om de
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2015 te actualiseren is dan ook in
gezamenlijkheid doorlopen. Er is een projectgroep gevormd bestaand uit beleidsmedewerkers van de drie
gemeenten, de kwaliteitsmedewerker van de gemeente Bergen op Zoom en de juridisch adviseur van de
gemeente Steenbergen. Tevens is frequent afgestemd met de uitvoerende teams Wmo.
Inspraak
De Inspraakverordening van de gemeente Steenbergen (in werking getreden op 20 december 2003)
verschaft duidelijkheid over de wijze waarop inwoners en belanghebbenden bij de voorbereiding van
gemeentelijk beleid worden betrokken.
- In artikel 2, derde lid, sub c, van de Inspraakverordening is vastgelegd dat geen inspraak wordt verleend
indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan nauwelijks
beleidsvrijheid heeft. De aanpassing van de verordening is tot stand gekomen op basis van jurisprudentie
als gevolg van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en de Algemene Maatregel van Bestuur
reële kostprijs thuisondersteuning. Gemeenten hebben in die zin geen beleidsvrijheid.
- De Brabantse Wal gemeenten hebben gezamenlijk opgetrokken in het actualiseren van de Verordening
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2015. De individuele gemeenten hebben hun lokale
adviesorganen aangesproken om zich te buigen over de voorliggende verordening.
- De Adviesraad Sociaal Domein van gemeente Steenbergen heeft de Verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning 2015 in haar vergadering van 6 september jl. besproken en heeft in de
vergadering een positief advies uitgebracht. Het advies van de Adviesraad wordt in bijlage 1 puntsgewijs
weergegeven en besproken.
Op basis van bovenstaande motivering wordt geen inspraakprocedure opgestart.
4. Middelen

Zoals in de notitie Hoogte eigen bijdrage Wmo voorzieningen is beschreven, is het niet precies te bepalen
welk effect de voorgestelde wijziging van de eigen bijdrage heeft op de inkomsten van de gemeente. In
de systemen van het CAK wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van
ondersteuning. Het is dus niet duidelijk welk deel van de inkomsten afkomstig is van eigen bijdrages
begeleiding/dagbesteding. In de notitie Hoogte eigen bijdrage Wmo voorzieningen is daarom voor
scenario 4 berekend welk effect het heeft wanneer de eigen bijdrage voor alle vormen van Wmo
vastgesteld wordt op 017,50. Dit zou de gemeente Steenbergen volgens recente cijfers van het CAK
0142.682,- kosten. Aangezien het grootste deel ĢlVo) van de cliënten die begeleiding ontvangen een
inkomen heeft onder de inkomensgrens van 035.000,- (en dus alleen het periodebedrag van 017,50
betaalt en vrijgesteld is van het inkomensafhankelijke deel) heeft dit besluit maar een gering effect op de
begroting, te weten 013.000,-. Het effect van de verlaging van de eigen bijdrage wordt in 2018
gemonitord.
5. Risico's

Op het moment dat de verordening niet wordt aangepast naar aanleiding van jurisprudentie en de AMvB
reële kostprijs thuisondersteuning bestaat het risico op onrechtmatige besluiten.
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6. Communicatie/Aanpak

- In artikel 21, derde lid, van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2018 spreekt
de raad zich uit over de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen. Om de
besluitvorming juist te laten verlopen, is het van belang dat de raad zich eerst uitspreekt over de
Verordening Adviesraad Sociaal Domein.
- De vastgestelde Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 bekend te maken.
7. Voorstel

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2018 vast te stellen.

Hoogachtend,

van den Hof

elt, MBA
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