
Toelichting op de wijzigingen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2017

Op verschillende plaatsen is het jaartal 2015 gewijzigd in 2017.

Op verschillende plaatsen is ‘cliënt’  gewijzigd in ‘inwoner met een ondersteuningsvraag’.

De ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ is op diverse plaatsen gewijzigd in ‘Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015’.

‘burgers’ is in het document vervangen door ‘inwoners’.

Bij ‘overwegende dat’:

Ter verduidelijking is achter ‘beleidsplan’  tussen haakjes toegevoegd dat het in de gemeente 

Renkum betreft de’ kadernota sociaal domein; de kunst van samenleven in de gemeente Renkum; 

de transformatie’ .

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

De landelijke uitvoeringsregeling Wmo 2015 (hierna ‘uitvoeringsregeling’)  is toegevoegd omdat 

ook deze van overeenkomstige toepassing op deze verordening.

‘2015’ is weggehaald, omdat het besluit jaarlijks wordt aangepast. 

Lid e. 

Is aangevuld met de zinsnede ‘dan wel met een lichte toetsing’, omdat algemene voorzieningen 

behalve zonder voorafgaand onderzoek, soms toegankelijk zijn na een lichte toets.

Lid l. toegevoegd is de definitie van ‘mijn plan’.

Lid m:

Het begrip ‘zin’ is geschrapt, omdat deze term verder niet wordt genoemd in deze Verordening.

Daarvoor in de plaats is de begripsomschrijving  van ‘Uitvoeringsregeling Wmo 2015’  toegevoegd. 

Lid p. 

‘inwoner met een ondersteuningsvraag’ is hier gedefinieerd, omdat in deze Verordening het woord 

‘cliënt’ (dat in de Wet is op dezelfde wijze in gedefinieerd)  is vervangen door ‘inwoner met een 

ondersteuningsvraag’. 

Artikel 2. Melding

Toegevoegd is dat in de ontvangstbevestiging eveneens wordt vermeldt dat inwoner  wettelijk de 

mogelijkheden heeft om 

a. gebruik te maken van (gratis) onafhankelijke cliëntondersteuning en 

b. dat hij de mogelijkheid heeft om een persoonlijk plan in te dienen.

Artikel 10.

De aanpassingen zijn gedaan op grond van de besluiten door de gemeenteraad op 30 november 

2016.



Artikel 12

Lid 1

De beschrijvingen van de 2 vormen van algemene voorzieningen is verduidelijkt.

Lid 1b 

Achter ‘Huishoudelijke Hulp Toelage’ zijn de jaartallen 2015-2016 geschrapt. 

‘gemeente’ is gewijzigd in ‘gemeenteraad’

Lid 2b

 ‘De bijdrage voor een maatwerkvoorziening in natura of in de vorm van een pgb bedraagt 

maximaal de eigen bijdrage die mogelijk is op grond van het landelijke uitvoeringsbesluit 

Wmo 2015.  ’ 

is gewijzigd in ‘. 

De bijdrage voor een maatwerkvoorziening in natura of in de vorm van een pgb bedraagt  

de maximale eigen bijdrage die mogelijk is op grond van het landelijke uitvoeringsbesluit 

Wmo 2015.  

Dit is duidelijker en conform de besluiten die door het college en de gemeenteraad zijn genomen 

ten aanzien van de eigen bijdrage.

Lid 6

Op 30 november 2016 heeft de gemeenteraad hiertoe besloten. 

Artikel 12A

De aanpassingen ten aanzien van de pgb’s zijn gedaan op grond van de besluiten door de 

gemeenteraad op 30 november 2016.

Artikel 22. Hardheidsclausule

Dit artikel is toegevoegd, omdat de gebleken is dat het in voorkomende gevallen kunnen toepassen 

van de hardheidsclausule in de praktijk noodzakelijk is. De toevoeging van de hardheidsclausule 

was ook een nadrukkelijke wens van de adviesraden.

Doornummering oorspronkelijke artikelen 22 t/m 24

Vanwege toevoeging van artikel 22 zijn de oorspronkelijke artikelen 22 t/m 24 doorgenummerd als 

artikel 23 t/m 25

Artikel 24 lid 2

Ter verduidelijking aangepast

TOELICHTING

Algemeen

Tegenwoordige tijd in 2 zinnen gewijzigd in verleden tijd.

‘echter alleen’ geschrapt. In artikel 2.6.3 van de wet staat: “Het college kan de vaststelling van 

rechten en plichten van de cliënt mandateren aan een aanbieder’, maar het college is dat niet 

verplicht.

Artikel 1.



Boven dit artikel ‘HOOFDSTUK 1: Begripsomschrijvingen’ ingevoegd.

Artikel 2 de melding

Ter verduidelijking toegevoegd: ‘(delegatie van de gemeenteraad aan het college)’

‘Concreet betekent dat dus… etc’ toegevoegd ter verduidelijking.

2.1

‘Wet werk en bijstand’ veranderd  in ‘Participatiewet’, omdat de naamgeving van deze wet 

inmiddels is gewijzigd.

De zinsnede ‘De kring van personen die een aanvraag voor de cliënt kunnen doen is veel beperkter 

(zie verder art. 6.1)’ toegevoegd, om het onderscheid tussen ‘melding’ en ‘aanvraag’ hierbij te 

verhelderen.

2.2

Geschrapt dat de verplichte ontvangstbevestiging telefonisch of mondeling kan worden gedaan. 

Het is namelijk belangrijk om schriftelijk of elektronisch vast te leggen wanneer de melding bij de 

gemeente is binnen gekomen, om zo nodig achteraf na te kunnen gaan of het onderzoek al dan niet 

binnen 6 weken is afgerond. Dit staat overigens al vermeld in de daarop volgende zinsnede.

Toegevoegd is dat de cliënt attent wordt gemaakt op de mogelijkheid om 

 een persoonlijk plan in te dienen (conform artikel 2.3.2 lid 2 van de Wet: “Voordat het 

onderzoek van start gaat, kan de cliënt het college een persoonlijk plan overhandigen 

waarin hij de omstandigheden, bedoeld in het vierde lid, onderdelen a tot en met g, 

beschrijft en aangeeft welke maatschappelijke ondersteuning naar zijn mening het meest is 

aangewezen. Het college brengt de cliënt van deze mogelijkheid op de hoogte en stelt hem 

gedurende zeven dagen na de melding, bedoeld in het eerste lid, in de gelegenheid het 

plan te overhandigen”.)

 gebruik te maken van cliëntondersteuning (conform artikel 2.3.2 lid 3 van de Wet: “Het 

college wijst de cliënt en zijn mantelzorger voor het onderzoek op de mogelijkheid gebruik 

te maken van gratis cliëntondersteuning”. 

Artikel 3. Gesprek

Ter verduidelijking ‘plan’ gewijzigd in ‘beleidsplan’. 

3.1

De zinsnede ‘Hiermee wordt gezorgd dat niet de vraag om… etc’ toegevoegd ter verduidelijking.

‘het wetsvoorstel Wmo 2015’ gewijzigd in ‘de Wmo 2015’, omdat de wet inmiddels in ingegaan.

Artikel 4. Verslag

4.2

‘Met andere woorden;…etc’  is ter verduidelijking toegevoegd.



Artikel 6

De eerste zin die is geschrapt:  omdat deze verwarring opriep.

De tweede zin die is geschrapt: omdat de wijze van aanvraag verder in het Besluit nader wordt  

uitgewerkt; volgens het tweede lid van dit artikel kan het college immers ter uitvoering van dit 

artikel bepaalde nadere regels stellen. 

Artikel 8. Voorwaarden en weigeringsgronden

Lid 3

De verwijzing naar de Wmo 2007 geschrapt.

Artikel 15.

Lid 3e

‘de voor hem/haar beschikbare meest geschikte woning’ vervangen door ‘de voor zijn beperkingen 

meest geschikte woning’, conform de beschrijving is het desbetreffende artikel.

De zin beter laten lopen door ‘dus uitzondering’ te vervangen door niet zondermeer tot een 

afwijzing’’

Artikel 21.

De passage over lid 4 is verwijderd, omdat er geen sprake is van een lid 4 bij dit artikel.

Artikel 22. Hardheidsclausule

Dit artikel is toegevoegd, omdat de gebleken is dat het in voorkomende gevallen kunnen toepassen 

van de hardheidsclausule in de praktijk noodzakelijk is.

Artikel 24.

Overgangsrecht vanuit de AWBZ naar de Wmo is inmiddels verlopen en dus in de toelichting op dit 

artikel in deze verordening geschrapt.


