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Op 16 oktober ontvingen wij uw advies over de Verordening Wmo 2021. Wij danken u voor het 

geleverde advies. 

 

In uw advies wijst u op een drietal aandachtspunten, die wij hierbij van een reactie voorzien. 

 

1) definitie van maatwerkvoorzieningen; al dan niet opnemen in de verordening tot 

verduidelijking; 

 Reactie college: ter verduidelijking nemen wij definitie van maatwerkvoorzieningen 

op in de verordening. 

2) uitleg goedkoopst compenserend; in relatie tot kwaliteitseisen en de verwachting van het 

toekomstig gebruik van een voorziening; 

 Reactie college: het begrip “goedkoopst compenserend” leggen wij in de 

beleidsregels nader uit. Wij maken daarmee zowel voor de inwoner als voor ons 

sociaal team duidelijk hoe wij invulling geven aan “goedkoopst compenserend”. Wij 

willen hier graag alvast het volgende over meegeven. Het compenserend zijn van 

de voorziening staat voorop. De elementen bruikbaar, effectief en efficiënt, 

functioneel én de kwaliteit van de voorzieningen spelen een rol bij het bepalen of 

een voorziening compenserend is en vervolgens welke voorziening het goedkoopst 

compenserend is.  

3) berekening meerwaarde na aanbouw; de uitleg van de wijze waarop invulling gegeven 

wordt aan deze meerwaarde. 

 Reactie college: wij hebben het betreffende artikel 27 van de verordening gewijzigd 

om de meerwaarde van de aanbouw eenduidiger te kunnen berekenen op basis van 

een jaarlijkse afschrijving. Wij leggen dit in de beleidsregels verder uit. Wij nemen 

in de beleidsregels mee dat van meerwaarde ook sprake kan zijn als de 

verkoopprijs minder is dan de oorspronkelijke waarde van de woning, dus de 

waarde vóór de aanbouw. Dit doet zich voor bij een ongunstige woningmarkt. Ook 
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dan heeft de eigenaar profijt van de aanbouw, omdat zonder de aanbouw de 

verkoopprijs nog lager zou zijn. Het bedrag van de terugbetaling is de waarde van 

de aanbouw, vermindert met de jaarlijkse afschrijving. 

 

U geeft verder aan geen opmerkingen te hebben over de Verordening Wmo 2021, maar dat u een 

advies wil uitbrengen ten aanzien van het onderdeel beschermd wonen ten behoeve van de 

beleidsregels Wmo 2021. Aan de opstelling van deze beleidsregels wordt op dit moment gewerkt.    

Wij zien uw advies op dit onderdeel graag tegemoet. Zoals tijdens de vergadering op 13 oktober  

aangegeven, zijn deze beleidsregels gepland voor Q1 2021;  na de datum van vaststelling van de 

nieuwe Wmo verordening door de gemeenteraad. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM 
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de burgemeester, 
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