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1. Samenvatting
Als gevolg van wijzigingen in wetgeving dient de Verordening maatschappelijke
ondersteuning te worden aangepast. Daarnaast zijn in de verordening die nu ter vaststelling
voor ligt enkele kleine aanpassingen verwerkt.
2. Gevraagd of voorgesteld besluit
De raad besluit om, gelet op de bepalingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo2015), de verordening maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2020 vast te
stellen.
3. Inleiding
3.1 Aanleiding
Als gevolg van de invoering van het abonnementstarief Wet maatschappelijke
ondersteuning is de wet gewijzigd. De huidige verordening maatschappelijke ondersteuning
moet hierop worden aangepast.
Per 1 januari 2020 betaalt een inwoner die voorzieningen in het kader van de Wmo afneemt
het ‘abonnementstarief Wmo’. De inkomensafhankelijke bijdrage is door de wetswijziging
komen te vervallen. Vanaf 1 januari 2020 betaalt een afnemer van Wmo-voorzieningen
maximaal 19 euro per maand als bijdrage voor maatwerkproducten en –diensten.
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Overgangsjaar
Het abonnementstarief is voor bestaande, bijdrage plichtige, cliënten per 1 januari 2019 al
ingegaan, waarbij burgers per 4 weken € 17,50 per 4 weken betaalden. Het jaar 2019 werd
aangemerkt als een overgangsjaar waarin gemeenten, aanbieders CAK en andere partijen
afspraken konden maken over de gevolgen van de wetswijziging.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de herinrichting van systemen, de wijze van facturatie en
betaling en het aanpassen van beleid. Ook gebruikers van Wmo-voorzieningen zijn in 2019
uitgebreid geïnformeerd door het Rijk, de gemeente en het CAK.
2020
Per 1 januari 2020 is de inning van 4-wekelijks naar maandelijks gegaan met een vast
bedrag van € 19,00 per maand. Deze vaste bijdrage geldt ook voor cliënten die op grond
van oude rechten niet langer verplicht waren tot het betalen van een eigen bijdrage.
Bepaalde producten en diensten vallen niet onder het abonnementstarief en daar mag geen
bijdrage voor worden gevraagd. Zoals bijvoorbeeld een rolstoel.
Daar het abonnementstarief in de verordening dient te worden opgenomen is de
verordening aangepast.
Pgb-vaardigheid
Met de nieuwe verordening die voor u ligt sluiten we aan bij de landelijke richtlijnen voor
pgb-vaardigheid. Aan deze hand van dit instrument kan worden beoordeeld of de
belanghebbende in staat geacht mag worden om een pgb te beheren en rechtmatig en
doelmatig te besteden. Het voordeel hiervan is dat cliënten met een pgb niet in de
problemen komen. Bijvoorbeeld omdat onduidelijk is welke ondersteuning er nodig is of
welke afspraken er met een zorgverlener gemaakt moeten worden.
Overige aanpassingen
Ook zijn een aantal kleine aanpassingen en correcties doorgevoerd waardoor de
verordening verder in lijn is gebracht met (maatschappelijke) ontwikkelingen.
3.2 Bevoegdheid raad
In de Wet maatschappelijke ondersteuning is aan de raad de verplichting opgenomen,
kaders te stellen voor de uitvoering van de wet. De kaders die de raad stelt kunnen verder
worden ingevuld door het college.

Pagina 2/5

3.3 Wettelijk of beleidskader
Met de vaststelling van deze verordening geeft de raad uitvoering aan haar wettelijke taak.
3.4 Historische context
In 2019 zijn de verordeningen van de BMWE-gemeenten omgezet naar een verordening
Wmo voor de gemeente Het Hogeland. In deze verordening is nog geen rekening gehouden
met de invoering van het abonnementstarief.
Na het overgangsjaar 2019 moet per 2020 daadwerkelijk uitvoering worden gegeven aan de
aangepaste bepalingen met betrekking tot het abonnementstarief. Dit houdt in dat
contractafspraken met aanbieders zijn gewijzigd, systemen zijn aangepast en het beleid in
lijn wordt gebracht met de gewijzigde wetgeving.
4. Beoogd resultaat (of effect)
Met de vaststelling van deze verordening kan rechtmatig uitvoering worden gegeven aan de
wet en worden kaders gegeven aan het college voor een doelmatige uitwerking.
5. Toelichting
5.1 Argumenten/motivering
Door wijziging van de Wmo 2015, moet de huidige verordening worden herzien. Daarnaast
zijn bepalingen opgenomen die de verordening in lijn brengen met (maatschappelijke)
ontwikkelingen.
Belangrijkste aanpassingen:
De verordening is op de volgende punten aangepast/aangevuld:


Abonnementstarief opgenomen
Met ingang van 2020 eindigt het overgangsjaar en geldt het abonnementstarief voor
de meeste Wmo-voorzieningen. Dit betekent dat de eigen bijdrage voor alle
maatwerkvoorzieningen waarvoor een bijdrage gevraagd kan worden, maximaal
€ 19,00 per maand bedraagt, ongeacht het inkomen. Stapeling van eigen bijdragen
is uitgesloten.



Pgb-vaardigheid opgenomen
In de verordening is opgenomen dat hulpvragers die hun ondersteuning in de vorm
van een pgb wensen te ontvangen in staat moeten zijn om (samen met hun netwerk
1of een vertegenwoordiger) bijbehorende verantwoordelijkheden uit te kunnen
voeren.



De Financiële tegemoetkoming is naar aanleiding van uitspraken van de Centrale
Raad van Beroep (CRvB) opgenomen in de verordening als verstrekking vorm
naast Zorg in Natura (ZIN) en het persoonsgebonden budget. Deze vorm is (nog)
niet opgenomen in de Wmo 2015.
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Toezichtkaders ZIN en pgb genoemd
Gemeente Het Hogeland houdt (steekproefsgewijs) de kwaliteit van de Wmovoorzieningen in de gaten en gebruikt hiervoor onder meer de vastgestelde
toetsingskaders ZIN en pgb Toezicht Wmo. Deze kaders zijn reeds vastgesteld
door het college, maar zijn niet eerder benoemd in de verordening.

5.2 Risico’s
Aan de vaststelling van deze verordening zijn geen risico’s verbonden.
6. Financiële aspecten en wijze van dekking
Aan de wijziging van de wet zelf zijn financiële consequenties verbonden, niet aan deze
verordening. De consequenties van de invoering van het abonnementstarief zijn reeds
verwerkt in de begroting. De VNG voert momenteel landelijk onderzoek uit naar de effecten
van de invoering van het abonnementstarief. De uitkomsten kunnen in beginsel leiden tot
compensatie vanuit het Rijk. De overige wijzigingen hebben geen financiële consequenties.
7. Inbreng belanghebbenden
Met een afvaardiging van de Adviesraad zijn de wijzigingen besproken. Dit heeft niet geleid
tot bijstellingen.
8. Vervolgtraject
8.1 Uitvoering
De verordening gaat -na vaststelling- met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 in. De
verordening geeft kader voor de uitvoering van de wet, maar dient tevens als grondslag
voor het college voor het stellen van uitvoeringsregels.
8.2 Tijdspad
De verordening gaat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.
8.3 Communicatie
Na vaststelling wordt de verordening gepubliceerd op Overheid.nl en op de gemeentelijke
website van de gemeente Het Hogeland.
8.4 Evaluatie
De uitvoering van de verordening wordt periodiek geëvalueerd. Dit kan leiden tot bijstelling
van de verordening. In 2020 wordt daarnaast onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om te
komen tot een integrale verordening voor de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet.
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Bijlage:
1. Verordening maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2020
Uithuizen, 18 november 2019.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,
Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding
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