Voorstel aan de raad
Geadviseerd besluit
1.
2.

Vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Renkum 2018 onder
gelijktijdige intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Renkum 2017-2
Vaststellen van de Verordening jeugdhulp 2018 onder gelijktijdige intrekking van de
Verordening jeugdhulp Renkum 2017.

Toelichting op beslispunten
In het kader van uitspraken van de CRvB van 18 mei 2016 en 17 mei 2017 over opname van
essentialia in de verordening leiden ertoe dat de verordeningen dienen te worden gewijzigd. De
huidige verordeningen dienen te worden ingetrokken. Nieuwe verordening die voldoen aan wet- en
regelgeving dienen te worden vastgesteld.

Beoogd effect
Met het vaststellen van deze nieuwe verordeningen brengt u uw dienstverlening in
overeenstemming met geldende wet en regelgeving en met de doelstelling van de Wmo.

Kader
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 17 mei 2017 uitspraak gedaan in een Wmo-zaak over
verboden delegatie die betrekking heeft op regels voor het pgb. Gemeenteraden dienen
terughoudendheid te betrachten bij het delegeren van bevoegdheden aan het college. De
essentialia van het voorzieningenpakket dienen in de verordening te worden vastgelegd. Het
differentiëren met betrekking tot de hoogte van pgb tarieven behoort tot de essentialia.
Niet de hoogte van het pgb dient in de verordening te worden vastgelegd, maar de wijze waarop de
hoogte wordt vastgesteld.
De wetgever vraagt niet om pgb bedragen in de verordening op te nemen, maar vraagt om het
inzichtelijk maken van de wijze van berekenen. Dat kan door zodanige voorwaarden op te nemen
dat die de invulling van het pgb omkaderen. Dit betekent dat de tariefdifferentiatie aan de hand
van het voorzieningenpakket in de verordening opgenomen moet worden.
Om conform deze uitspraak te handelen, zijn in de verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning 2018 de artikelen: 1, 10, 12A, 13 gewijzigd en is artikel 13A toegevoegd.
In een eerdere uitspraak van de CRvB op 18 mei 2016 is al uitvoerig ingegaan op het algemeen
kader voor delegatie van verordende bevoegdheid en op de essentialiadoctrine. Deze uitspraak
heeft er onder andere toe geleid dat de wijze waarop de eigen bijdrage wort berekend en wanneer
deze al dan niet wordt opgelegd, eveneens in de verordening dient te worden vastgelegd. Nu wij
voor de Huishoudelijke Hulp Toelage een einddatum van 1 januari 2018 hebben gesteld, komt de
betreffende bepaling over het opleggen van een eigen bijdrage daartoe te vervallen. Daarnaast
stellen wij voor om artikel 12 van de verordening te wijzigen op het gebied van het niet opleggen
van een eigen bijdrage. Meer specifiek dat, bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening voor
activerend werk, voor bemoeizorg gedurende een instabiele situatie en voor een onverwijlde inzet
conform de spoedprocedure van artikel 2.3.3 van de wet, géén eigen bijdrage wordt opgelegd.
Daarnaast is in artikel 12 een berekeningsmethode opgenomen voor de eigen bijdrage bij een
herverstrekt hulpmiddel.
In de lijn van de opname van de essentialia in de verordening zijn eveneens de bepalingen voor de
tegemoetkoming meerkosten en de waardering mantelzorgers in de verordening aangepast.
In de was-wordt-tabellen zijn alle wijzigingen opgenomen en per artikel toegelicht.
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Argumenten
1.1 Vaststellen van de Verordeningen behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad
Actualisering van de verordeningen is nodig vanwege uitspraken van de CRvB en conform de
doelstelling van zowel de Wet Maatschappelijke Ondersteuning als de Jeugdwet.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Draagvlak
Het voorstel tot wijziging van de verordeningen is aan de Wmo Adviesraad en de adviesraad
Participatiewet voorgelegd. Dit heeft geresulteerd in een positief advies. Beide adviesraden kunnen
zich vinden in de voorstellen, waarbij met name meegedacht en meegekeken is ten aanzien van
het niet opleggen van een eigen bijdrage in de verordening MO Renkum 2018.

Aanpak/Uitvoering
Na akkoord treden de gewijzigde verordeningen in werking en worden de wijzigingen gepubliceerd
op officiële bekendmakingen.nl

Communicatie
De Verordeningen worden gepubliceerd op officiële bekendmakingen.nl

Financiële consequenties
De wijzigingen van de verordening kunnen een uitgave verhogend effect hebben. Dit zal
gemonitord worden. Voor de tegemoetkoming meerkosten is de doelgroep verruimd.
De regels voor de waardering van mantelzorgers zijn versoepeld en er wordt in de voorgestelde
categorieën geen eigen bijdrage gevraagd. Er wordt, echter ook een regeling voorgesteld tot het
opleggen van een eigen bijdrage voor hulpmiddelen die herverstrekt zijn. Tot op heden is voor deze
hulpmiddelen geen eigen bijdrage gevraagd, omdat de kostprijs van het herverstrekte middel ten
tijde van de herverstrekking niet nauwkeurig genoeg kon worden vastgesteld.

Juridische consequenties
Tegen het besluit tot vaststelling van de nieuwe verordening is geen bezwaar en beroep mogelijk.

WMO-aspecten
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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