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Onderwerp
Wijzigingsbesluit 'Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2018'

Steenbergen; 19 november 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 
Wmo maatwerkvoorzieningen. Op 18 maart 2019 heeft de gemeenteraad een wijzigingsbesluit 
genomen op de Verordening waarin de AMvB in de gemeentelijke regelgeving wordt bekrachtigd.

De AMvB betreft een maatregel ter overbrugging tot de invoering van het Wmo abonnementstarief 
(wetswijziging) per 1 januari 2020. Op basis hiervan geldt per 1 januari 2020 een maximale eigen 
bijdrage van C 19,00 per maand voor hulp en ondersteuning in de vorm van Wmo 
maatwerkvoorzieningen.

2. Achtergrond
Ten einde uitvoering te geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) heeft 
de gemeenteraad op 30 november 2017 de 'Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 
Steenbergen' vastgesteld. Op basis van eerder genoemde wetswijziging per 1 januari 2020 dient de 
Verordening gewijzigd te worden.

Per 1 januari 2020 geldt een eigen bijdrage van maximaal C 19,00 per maand voor hulp en 
ondersteuning van Wmo maatwerkvoorzieningen. Op jaarbasis blijft de eigen bijdrage 
nagenoeg gelijk aan 2019, maar wijzigt de frequentie waarmee de eigen bijdrage wordt 
geïnd van 13 periodes à C 17,50 in 12 maanden à C 19,00.
Gebruikers van de deeltaxi zijn uitgezonderd van het abonnementstarief van C 19,00. Zij 
betalen (en betaalden de afgelopen járen) een instaptarief en een tarief per gereisde 
kilometer. Deze bepaling dient per 1 januari 2020 vastgelegd te worden in de Verordening.

3. Overwegingen
Middels het Wijzigingsbesluit wordt de Verordening in lijn gebracht met landelijke wet- en 
regelgeving.

In haar vergadering d.d. 13 november jl. zijn de wijzigingen in de Verordening, besproken met de 
Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad heeft positief advies uitgebracht.

Ter inzage ligt:
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4. Middelen
Het vaststellen van de Verordening heeft geen financiële gevolgen.

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 op de 'Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2018' vast 
te stellen en in werking te laten treden per 1 januari 2020.

Hoogachtend, X I
Burgemeester en wethouders van Steénbergefi, 
de secretaris, de burgemeester,

en Belt, MBAĩgh, RA
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