
gemeente Steenbergen

BM1900940

Raadsvergadering Agendanummer
18 april 2019

Onderwerp
Wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2018

Steenbergen; 19 maart 2019

Aan de raad,

1. Inleiding
Op 4 december 2018 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Algemene 
Maatregel van Bestuur (AMvB) gepubliceerd. Op basis hiervan geldt per 1 januari 2019 een 
maximale eigen bijdrage van C 17,50 per vier weken voor hulp en ondersteuning in de vorm van 
maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo. Hierop dient de gemeentelijke Verordening aangepast te 
worden.

2. Achtergrond
Op 30 november 2017 heeft u de Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2018 
vastgesteld ten einde uitvoering te geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 
2015). Op basis van de eerder genoemde AMvB dient de Verordening aangepast te worden.

De belangrijkste wijzigingen in het landelijke Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 die gepaard gaan met de 
publicatie van de AMvB zijn:

» De maximale eigen bijdrage van C 17,50 per vier weken geldt voor maatwerkvoorzieningen 
en PGB'S, maar niet voor beschermd wonen intramuraal, maatschappelijke opvang en 
algemene voorzieningen;

* Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW- 
leeftijd heeft bereikt, hoeven in 2019 geen eigen bijdrage meer te betalen voor hulp en 
ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of 
vermogen;

Naast de wijzigingen als gevolg van de AMvB zijn er in artikel 1 en artikel 12 tekstuele aanpassingen 
doorgevoerd om de Verordening en Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning beter op elkaar 
aan te laten sluiten. Inhoudelijk is artikel 12, lid 8, sub d toegevoegd om vastte leggen dat een niet- 
professionele zorgverlener dient te beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag, dit wordt ook 
van een professionele zorgverlener verlangd.

Aangezien de AMvB pas in december 2018 is gepubliceerd, waarna de VNG de modelverordening 
heeft geactualiseerd, wordt het Wijzigingsbesluit pas in 2019 ter besluitvorming aangeboden. Op 
basis van landelijke wet- en regelgeving wordt vanaf 1 januari 2019 al een maximale eigen bijdrage 
van C 17,50 per vier weken door het CAK geïnd. In de praktijk betalen cliënten voor Wmo 
ondersteuning en voorzieningen vanaf 1 januari al een maximale eigen bijdrage van G17,50. Om die 
reden wordt de gemeenteraad gevraagd het Wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke
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ondersteuning Steenbergen 2018 per 1 januari 2019 in werking te laten treden.

3. Overwegingen
- Middels het Wijzigingsbesluit wordt de Verordening in lijn gebracht met landelijke wet- en 
regelgeving. Op 4 december 2018 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een 
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gepubliceerd. Op basis hiervan geldt per 1 januari 2019 
een maximale eigen bijdrage van C 17,50 per vier weken voor hulp en ondersteuning in de vorm van 
maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo. Hierop dient de gemeentelijke Verordening aangepast te 
worden.

- In haar vergadering van 20 februari jl. zijn de wijzigingen in de Verordening besproken met de 
Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad heeft op 4 maart jl. schríftelijk bevestigd positief te 
adviseren ten aanzien van de wijzigingen.

4. Middelen
Het vaststellen van de Verordening heeft op zichzelf geen financiële gevolgen, aldaar er sprake is 
van landelijke wet- en regelgeving die op dit moment al door het CAK wordt toegepast bij het innen 
van de eigen bijdrage.

In de begroting van 2019 is rekening gehouden met het gegeven dat de baten uit de Wmo eigen 
bijdrage zullen afnemen.

5. Risico's
Op het moment dat het Wijzigingsbesluit niet wordt vastgesteld, is de Verordening niet in lijn met de 
landelijke wet- en regelgeving.

6. Communicatie/Aanpak
Het Wijzigingsbesluit wordt na besluitvorming bekend gemaakt.

7. Voorstel
1. Het Wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 vast te stelen.

Hoogachtend, '
Burgemeester en wethouders van Steenbergen 
de secretari: de burgëmeėster,

M.J.P. dejongh, RA den Belt,den Belt, MBA
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