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:
Naar aanleiding van een recente aanpassing
van de AMvB ‘Uitvoeringsbesluit Wmo 2015’ en in verband met opneming van
bepalingen in het kader van beschermd wonen moet de verordening
maatschappelijke ondersteuning op een aantal punten worden aangepast. Het
gaat om juridische technische wijzigingen. Er ligt geen beleidswijziging aan ten
grondslag.

Voorstel / Advies
1. De “Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 BMWE gemeenten – ”
vast te stellen zoals die luidt volgens de bij die besluit behorende (en als zodanig
gewaarmerkte bijlage).
Inleiding
De Verordening maatschappelijke ondersteuning is in maart 2017 vastgesteld in
alle gemeenteraden. De ontwikkelingen rondom de Wmo gaan ontzettend snel.
Daarom volgt er nu al een aanpassing van de verordening maatschappelijke
ondersteuning BMWE gemeenten 2017. De wijzigingen komen voort uit :
1. een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ‘Uitvoeringsbesluit Wmo 2015’
en
2. de samenwerking met de centrumgemeente in het kader van Beschermd
Wonen (Centrumregeling beschermd wonen en Maatschappelijke opvang).
Het gaat om juridische technische wijzigingen. Er ligt geen beleidswijziging aan
ten grondslag.
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Algemene maatregel van bestuur
Het rijk heeft in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 aanvullende regels
opgenomen. De regels zijn bedoeld om te zorgen dat gemeenten inkopen voor
een reële kostprijs en dat aanbieders concurreren op kwaliteit. Gemeenten
moeten daarom voor alle diensten een reële kostprijs vast (laten) stellen. Bij
diensten gaat het om bijvoorbeeld begeleiding en huishoudelijke ondersteuning.
De bepaling geldt niet voor leveringen zoals hulpmiddelen en trapliften. De
gemeenteraad heeft het college de ruimte om bij elke aanbesteding te bepalen op
welke manier de kostprijs wordt vastgesteld. Er zijn drie mogelijkheden:
1.
De gemeente stelt een vaste prijs vast
2.
De gemeente stelt een reële kostprijs vast als ondergrens bij een
aanbesteding
3.
De gemeente vraag aanbieders om in hun kostprijs zichtbaar rekening te
houden met een aantal elementen.
In het bepalen van de kostprijs moeten de volgende elementen worden
meegenomen:

de kosten van de beroepskracht;

redelijke overheadkosten;

kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van
verlof, ziekte, scholing, werkoverleg;

reis en opleidingskosten;

indexatie van de reële prijs voor het leveren van een dienst; en

overige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde verplichtingen
voor aanbieders waaronder rapportageverplichtingen en administratieve
verplichtingen.

Beschermd Wonen
De centrumgemeente Groningen vormt de toegang tot beschermd wonen. De
gemeente Groningen is de uitvoeringsorganisatie Beschermd wonen en Opvang
voor alle Groninger gemeenten. Om dat te realiseren hebben we de
Centrumregeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang opgericht. De
gemeenten blijven echter lokaal verantwoordelijk voor hun inwoners. Het is
daarom belangrijk dat we specifieke bepalingen met betrekking op beschermd
wonen opnemen in onze eigen verordening. De bepalingen vormen een nieuw
hoofdstuk in de verordening. In de oude verordening gaat het om artikel 13.
Deze wordt vervangen door artikel 17 tot en met 24 in het nieuwe hoofdstuk 4:
Opvang beschermd wonen en daarmee samenhangende PGB’s.
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Redactionele wijziging
In artikel 16 worden de regels voor PGB-houders beschreven. Daarin hebben ook
bepaald waar de tarieven op gebaseerd zijn. In artikel 16 lid 2 wordt dat
uitgelegd voor vervoer. Artikel 16 lid 2 en Artikel 16 lid 6 zijn gelijk. We
verwijderen artikel 16 lid 6 uit de verordening. Verder zijn in artikel 16 een aantal
kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd.
In de gehele verordening zijn de verwijzingen en artikel nummers waar nodig
aangepast.
Wettelijk kader: Wmo 2015
Mogelijke maatregelen en beoogd effect
Door de wijzigingsverordening vast te stellen, krijgt het college de opdracht om
in de inkoop van diensten rekening te houden met de bepalingen in het
uitvoeringsbesluit. In de aanloop van inkoop van basisondersteuning,
huishoudelijke ondersteuning en de verlening van de overeenkomst in het kader
van het Ommelander samenwerkingsmodel wordt alvast naar de nieuwe
bepalingen gehandeld.

Uitvoering
De verordening wordt in de periode van april tot juli 2018 geëvalueerd, conform
de huidige bepalingen. De gewijzigde artikelen gaan in op de dag na
bekendmaking.

Bijlagen en achterliggende documenten
Bijlagen:
1. Verordening maatschappelijke ondersteuning BMWE gemeenten 2017 - 2
2. “Was” “Wordt” document

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester,
drs. F.J.G. Wiertz, secretaris
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De gemeenteraad,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
Gelet op;
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artt. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, eerste lid,
2.1.6, 2.1.7, 2.3.6, vierde lid en 2.6.6, eerste lid en artikel 149 van de
Gemeentewet

B E S L U I T:

1.

De “Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 BMWE gemeenten –
2” vast te stellen zoals die luidt volgens de bij die besluit behorende (en als
zodanig gewaarmerkte bijlage).

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in de openbare
vergadering van 15 juni 2017.
Voorzitter,

Griffier,
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