
Voorstel aan de raad

Geadviseerd besluit

1. Vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Renkum 2019-2 onder 
gelijktijdige intrekking van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Renkum 2019.

2. Vaststellen van de verordening Jeugdhulp Renkum 2019 onder gelijktijdige intrekking van 
de verordening Jeugdhulp Renkum 2018.

Toelichting op beslispunten
In de lijn van de perspectiefnota [PNN] hebben wij in de verordeningen voor jeugdhulp en wmo de 
verlaging van de pgb-tarieven vastgelegd.

Ook hebben wij voor de verordening Wmo de artikelen betreffende de meerkostenregeling, 
mantelzorgwaardering en de eigen bijdrage voor algemene voorzieningen geactualiseerd. Voor wat 
betreft de eigen bijdrage dient de verordening per 1 januari 2020 opnieuw te worden aangepast 
vanwege het abonnementstarief. Deze gewijzigde verordening zal voor het einde van het jaar ter 
vaststelling aan u worden voorgelegd. 

In de was-wordt-tabel van nieuwe verordeningen wmo (bijlage 1)  zijn alle wijzigingen opgenomen 
met de oude verordening. Voor jeugd is de was-wordt tabel met de gewijzigde artikelen opgenomen 
in bijlage 2. 

Beoogd effect
Met het vaststellen van de gewijzigde verordeningen jeugdhulp en maatschappelijke 
ondersteuning, geeft u invulling aan de in de perspectiefnota aangegeven richting ter vertaling in 
de begroting 2020. Daarnaast brengt u uw dienstverlening met betrekking tot Wmo in 
overeenstemming met geldende wet en regelgeving.

Kader

In de lijn van de perspectiefnota hebben wij  in de verordening Maatschappelijke ondersteuning en 
Jeugdhulp, de verlaging van de pgb-tarieven vastgelegd. Voorts zijn de bepalingen op het gebied 
van mantelzorg en de meerkostenregeling vanuit de lijn van de perspectiefnota aangepast en is de 
eigen bijdrage voor algemene voorzieningen geactualiseerd.

In de was-wordt-tabellen zijn alle wijzigingen opgenomen.

Argumenten

1.1 en 1.2 Vaststellen van de Verordeningen behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad

Actualisering van de verordeningen is nodig gezien de voorstellen in de perspectiefnota om de 
persoonsgebonden budgetten te verlagen en zo meer in overeenstemming te brengen met de 
gemeenten om ons heen. Daarnaast is actualisering nodig om de bepalingen over mantelzorg en de 
meerkostenregeling in de lijn van de perspectiefnota aan te passen en is de actualisering van de 
bepaling over de eigen bijdrage nodig ter voorbereiding op de aanstaande aanpassing per 1 januari 
2020.

Kanttekeningen
De wetgeving op zowel het gebied van jeugd als Wmo wordt door voornemens vanuit het rijk en 
door rechterlijke uitspraken steeds verder ingekleurd. Dit vraagt steeds vaker om 
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aanscherping/wijziging van de verordening(en). Dit kan betekenen dat op het moment dat deze 
verordeningen worden aangenomen, de daarin opgenomen teksten door de werkelijkheid ingehaald 
zijn.

Draagvlak
Het voorstel tot wijziging van de verordeningen is aan de Adviesraad sociaal domein voorgelegd. 
Het advies en onze reactie daarop wordt aan u nagestuurd. 
Bij de vorige wijziging van de verordening heeft de adviesraad aangegeven te gaan werken vanuit 
het inwonersperspectief. Zij hebben daarbij onder andere gevraagd om de Wmo-verordening helder 
en in goed begrijpbare taal vast te leggen, om de kennis van in de inhoud van de verordening bij 
inwoners en cliëntenondersteuners te kunnen vergroten. 
Bij het beschrijven van de rechten en plichten van inwoners, is het in een verordening echter niet 
altijd eenvoudig om eenvoudige, heldere taal te gebruiken. Daarom  hebben wij  bij de nu 
voorliggende verordening Maatschappelijke ondersteuning 2019-2  de toelichting van de 
verordening  herschreven in heldere en goed te begrijpen taal, om zo tegemoet te komen aan de 
wens van de Adviesraad. 

Aanpak/Uitvoering
Na akkoord treedt de gewijzigde verordening in werking en wordt de wijziging gepubliceerd op 
officiële bekendmakingen.nl 

Communicatie
De Verordening wordt gepubliceerd op officiële bekendmakingen.nl. Pgb-houders zijn vooraf 
geïnformeerd over het voorstel van het college aan de raad om de pgb-tarieven te wijzigen. 
Daarnaast ontvangen zij na de vaststelling van de verordeningen door de raad, een brief met wat 
de gewijzigde tarieven voor hen betekenen. 

Financiële consequenties
PGB Wmo en Jeugd

In de perspectiefnota is de tariefstelling voor de PGB als volgt voorgesteld en verwerkt in de 

voorliggende wijziging van de verordeningen Wmo en Jeugd:

 Professionele ondersteuning 80% van het getrimde gemiddelde in plaats van het getrimde 

gemiddelde.

 Niet professionele ondersteuning € 20,00 per uur in plaats 80% van het getrimd gemiddelde.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de uiteindelijke voorstellen uit de perspectiefnota niet meer 

nagerekend zijn op het voorstel van verlaging van het professionele tarief van 100% naar 80% van 

het getrimd gemiddelde.

PGB Wmo

Voor de PGB Wmo/OT betekent dit op basis van prijsniveau 2019, dat het bedrag voor professionele 

ondersteuning (80% van € 24,60 = € 19,68) op dit moment onder het bedrag van € 20,00 voor de 

niet professionele ondersteuning komt. Feitelijk betekent dit dat alleen de ingeschatte uren 

professionele ondersteuning tegen een lager tarief vergoed worden. Per saldo kan dit een 

besparing opleveren van ongeveer € 15.000. Hierbij is geen rekening gehouden met een mogelijk 

nadeel door de overgang van uren PGB naar ondersteuning in natura.
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Voor de PGB Wmo/BG betekent dit op basis van prijsniveau 2019 dat het bedrag per uur voor 

professionele ondersteuning verlaagd wordt met afgerond € 9,50. Het bedrag per uur voor niet 

professionele ondersteuning wordt verlaagd met ongeveer € 18,00. Op basis van de het volume 

professionele zorg (7.400 uur) betekent de verlaging van het uurtarief een mogelijk voordeel van 

€ 70.000.Voor niet professionele ondersteuning (1.800 uur) betekent, rekening houdend met een 

verschuiving van niet professionele naar professionele ondersteuning  dit een mogelijk voordeel 

van € 17.000. Ook hier is geen rekening gehouden met een mogelijk nadeel door de overgang van 

uren PGB naar ondersteuning in natura.

Op basis van de volumes en prijzen 2019 kan dus, inclusief de verlaging van de tarieven 

professionele zorg met 20%, op de Wmo PGB maximaal een besparing gerealiseerd worden van 

€ 102.000. In de perspectiefnota werd nog uitgegaan van een mogelijke besparing op de PGB Wmo 

van € 50.000. Dit betekent dat op basis van de prognose deze besparing waarschijnlijk ruim 

gehaald kan worden en is er nog een ruimte om de mogelijke overgang van ondersteuning PGB 

naar ondersteuning in natura op te vangen.

Meerkostenregeling
Door het afschaffen van de meerkostenregeling m.i.v. 2020, kan de ombuiging groot € 200.000, 
zoals aangegeven in de Perspectiefnota 2019 – 2023, gerealiseerd worden. In de jaarrekening 2019 
zal voor de verwachte nabetalingen in 2020 een “nog te betalen” post opgenomen worden.

Vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning
Het Vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning zijn taken welke uitgevoerd gaan worden door 
Renkum voor Elkaar. Onderdeel daarvan is uitvoering geven aan mantelzorgwaardering. Renkum 
voor Elkaar ontvangt voor deze taken een extra budget van € 40.000, waardoor het budget voor 
Mantelzorgwaardering (€ 101.000) en daarbij horende bedrijfslasten (€ 25.000) vrij kunnen vallen. 
Hierdoor kan de  ombuiging groot € 86.000, zoals aangegeven in de Perspectiefnota 2019 – 2023, 
gerealiseerd worden.

PGB Jeugd

Voor de PGB jeugd betekent het:

- een daling in tarief van ongeveer € 17,50 per uur voor niet professionele ondersteuning (prijspeil 

2019)

- een daling in tarief van ongeveer € 9,50 per uur voor professionele ondersteuning (prijspeil 2019). 

Er zijn ook uurtarieven die nog iets meer dalen omdat deze meer dan € 47,40 zijn. 

Wanneer wij deze daling van de tarieven doorvoeren in de huidige en nog te stellen indicaties, is de 

verwachting dat wij hiermee de in de perspectiefnota genoemde besparing realiseren. Daarbij wel 

de volgende opmerkingen:

1) verschuiving naar zorg in natura blijft aanwezig. Daarover is in de perspectiefnota (bladzijde 20) 

aangegeven dat verschuiving in grote omvang niet aannemelijk is gezien ervaringen in andere 

gemeenten.

2) Tarieven worden verlaagd. Gebaseerd op indicaties 2019 die veelal het gehele kalenderjaar 

betreffen is extrapolatie toegepast. Ondanks de beperkte ervaringscijfers is de verwachting dat de 

besparing uit de perspectiefnota van € 50.000  te realiseren is.

In de bestuursrapportage, in de voorjaars- en de najaarsnota maken wij de budgettaire 
ontwikkeling inzichtelijk. 
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Juridische consequenties

De verordening regelt de toegang tot de maatwerkvoorzieningen (Wmo) en de toegang tot 
individuele voorzieningen (jeugd) en de voorwaarden waaronder deze per beschikking kunnen 
worden toegekend. Tegen het besluit tot vaststelling van de nieuwe verordeningen staat geen 
bezwaar en beroep open; wel tegen de beschikkingen die daaruit voortvloeien.

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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