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Geadviseerd besluit

1. Vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Renkum 2020-1 (of 2021) 
onder gelijktijdige intrekking van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Renkum 
2020.

Toelichting op beslispunten
In de lijn van de perspectiefnota, de kadernota sociaal domein en de regionale inkoop Wmo juli 
2020 is de verordening maatschappelijke ondersteuning geactualiseerd. In vervolg op de 
actualisatie van deze verordening, wordt het besluit maatschappelijke ondersteuning 
geactualiseerd. Daarnaast worden er beleidsregels ontwikkeld. Beide documenten worden na 
vaststelling van de verordening door de gemeenteraad,  in Q1 2021 aan het college ter vaststelling 
voorgelegd en aan de raad ter kennisgeving voorgelegd.

In de was-wordt-tabel van nieuwe verordeningen wmo (bijlage 1)  zijn alle wijzigingen opgenomen 

ten opzichte van de oude verordening.

Beoogd effect
Met het vaststellen van de gewijzigde verordening maatschappelijke ondersteuning, brengt u uw 

dienstverlening met betrekking tot Wmo in overeenstemming met geldende wet en regelgeving.

Kader
In de lijn van de perspectiefnota, de kadernota sociaal domein en de regionale inkoop Wmo juli 
2020 is de verordening maatschappelijke ondersteuning geactualiseerd.

Argumenten
1.1 Vaststellen van de Verordening behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad

Actualisatie van de verordening is nodig gezien de regionale inkoop 2020, de eigen bijdrage 
systematiek en maatregelen benodigd om de taakstelling te behalen en de groei naar 
maatwerkvoorzieningen te temporiseren.

Kanttekeningen



Voorstel aan de raad

De wetgeving op het gebied van de Wmo wordt door voornemens vanuit het rijk en door 

rechterlijke uitspraken steeds verder ingekleurd. Dit vraagt steeds vaker om aanscherping/wijziging 

van de verordening. Dit kan betekenen dat op het moment dat deze verordening wordt vastgesteld, 

de daarin opgenomen teksten door de werkelijkheid ingehaald zijn.

Draagvlak
De adviesraad sociaal domein heeft advies geleverd op de concept verordening. Dit advies en de 

reactie daarop van het college is als bijlage 2 en 2a bij deze stukken gevoegd. Het concept besluit 

maatschappelijke ondersteuning en de beleidsregels worden, zodra gereed, met de adviesraad 

gedeeld.

Aanpak/Uitvoering
Na akkoord wordt de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2021 

gepubliceerd op officiële bekendmakingen.nl en treedt deze in werking.

Communicatie
De Verordening wordt gepubliceerd op officiële bekendmakingen.nl en treedt op de dag van 

bekendmaking  in werking.

Financiële consequenties

Met:
 de dorpsgerichte aanpak waardoor wij beter in staat zijn om onze inwoners laagdrempeliger 

te ondersteunen met onder andere de inzet van Renkum voor Elkaar;
 de aanscherping maatregelen (collectief) vervoer;
 de invoering van de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning;
 de invoering van de algemene voorziening scootmobielpool met een bijpassende eigen 

bijdrage;
 de invoering van de terugbetalingsregeling bij de verkoop van een aangepaste woning 

binnen 10 jaar;
 de inkoop van (groeps)begeleiding, beschermd wonen,  huishoudelijke ondersteuning en 

activerend werk per 1 juli 2020;
 het na vaststelling van de verordening in Q1 2021 actualiseren van het besluit en het 

opstellen van beleidsregels waarmee de verordening transparant, meer uniform en 
makkelijker kan worden uitgevoerd.

zetten wij in op het remmen van de groei naar maatwerkvoorzieningen en op het behalen van de 
gestelde taakstellingen op maatschappelijke ondersteuning in 2021 en verder. 

In de bestuursrapportage, de voorjaars- en de najaarsnota maken wij de budgettaire ontwikkeling 
inzichtelijk ten aanzien van deze genoemde ontwikkelingen.

Juridische consequenties
De verordening regelt de toegang tot de maatwerkvoorzieningen (Wmo) en de voorwaarden 

waaronder deze per beschikking kunnen worden toegekend. Tegen het besluit tot vaststelling van 

de nieuwe verordening staat geen bezwaar en beroep open; wel tegen de beschikkingen die daaruit 

voortvloeien.

WMO-aspecten
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Het betreft een aanpassing van de verordening Maatschappelijke ondersteuning ter uitvoering van 

de Wmo 2015.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing.

Alternatieven 
Niet van toepassing.
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