
Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team Nummer

Samenleving 14

Kenmerk Raad d.d. 

32824 29 juni 2016

Paragraaf begroting Portefeuillehouder

1A en 1G H.J. (Hermine) van den Berg-van Zijl

Steller

M.D.L.M. (Marjon) Opgenoort-Peeters

Datum Onderwerp

16 juni 2016 Verordening tot wijziging 

Geadviseerd besluit

1. Vaststellen van de verordening tot wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Renkum 2015.

Toelichting op beslispunten

U heeft op 29 oktober 2014 de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Renkum 2015 vastgesteld. Op 16 december 2014 heeft het college door middel van het 

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Renkum 2015 nadere regels gesteld ter 

uitvoering van de kaderstellende verordening. Dit besluit is op 16 februari 2016 op basis van 

ervaringen in de praktijk en voortschrijdend inzicht op onderdelen aangescherpt. Het besluit nadere 

regels maatschappelijke ondersteuning Renkum 2016 is beleidsarm aangepast en heeft een 

beperkte geldigheidsduur tot 1 juli 2016. 

Uit de uitspraak van de CRvB (ECLI:NL:CRVB:2016:1404) volgt dat de hoogte van de eigen bijdrage 

die een cliënt verschuldigd is in de kosten van een algemene voorziening moet zijn vastgelegd in 

de verordening en dat delegatie daarvan aan het college niet is toegestaan. Conform artikel 156 

Gemeentewet kan de raad aan het college bevoegdheden overdragen, tenzij de aard van de 

bevoegdheid zich daartegen verzet. Door de CRvB wordt, in dit kader, verwezen naar artikel 2.1.4 

van de wet. In artikel 2.1.4, eerste lid, van de wet wordt bepaald dat bij verordening kan worden 

bepaald dat een cliënt een bijdrage in de kosten is verschuldigd voor het gebruik van een algemene 

voorziening, dan wel voor het gebruik van een maatwerkvoorziening, dan wel voor het gebruik van 

een persoonsgebonden budget. Daarnaast staat in artikel 2.1.4, derde lid, van de wet dat bij 

verordening wordt bepaald op welke wijze de kostprijs berekend wordt. De uitspraak van de CRvB 
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betreffende artikel 2.1.4 van de wet in zijn geheel lijkt te behelzen dat de delegatie op al deze 

onderdelen aan het college  niet  is toegestaan. 

Het is van belang om de verordening maatschappelijke ondersteuning zo snel mogelijk in 

overeenstemming te brengen met thans geldende rechtspraak. Dit om een rechtmatige basis te 

leggen onder de op basis van deze verordening genomen besluiten aangaande artikel 2.1.4 van de 

wet.

In de verordening zijn daarom het gewijzigde artikel 12 en de nieuwe artikelen 12A en 12B 

opgenomen. Wij gaan er hierbij vanuit, conform VNG en een aantal ter zake deskundige juristen dat 

de uitspraak van de CRvB over de algemene voorziening voor huishoudelijke hulp reikt tot alle 

algemene voorzieningen. Daarnaast volgen wij hiermee ook het standpunt van de VNG en ter zake 

deskundige juristen dat de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening, de daarmee 

samenhangende wijze van kostprijsberekening en de daarmee samenhangende bepaling van de 

hoogte van het persoonsgebonden budget ook bepalingen zijn die in de verordening moeten 

worden opgenomen. De huidige modelverordening van de VNG is nog gebaseerd op de gedachte 

dat delegatie op deze onderdelen wel is toegestaan. 

Wij geven u hierbij meteen te kennen dat wij u in het laatste kwartaal van 2016 een gewijzigde 

verordening voor zullen leggen waarin wij u, grondig onderbouwd, keuzes laten maken over de 

(hoogte van) de eigen bijdrage, het pgb en de meerkostenregeling voor chronisch zieken en 

gehandicapten 

Beoogd effect

De verordening qua bevoegdheidsverdeling voor wat betreft de onderdelen die zijn neergelegd in 

artikel 2.1.4 van de wet conform uitspraak van de CRvB aanpassen.

Kader

Deze wijzigingen worden nu doorgevoerd vanwege de uitspraak van de CRvB en het niet 

rechtmatig kunnen verlengen van het besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2016. 

In het laatste kwartaal van 2016 leggen wij aan u een nieuwe verordening voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning voor die gaat gelden per 1 januari 2017.

Argumenten

1. Om de beleidskaders en de  uitvoering op basis daarvan in overeenstemming te laten zijn met 

uitspraak van de CRvB (ECLI:NL:CRVB:2016:1404).

Kanttekeningen

1. De verordening is na vaststelling ervan conform de uitleg die de CRvB aan de wet geeft. In het 

laatste kwartaal van 2016 kunt u dan gericht uw stempel drukken op de verordening die gaat 

gelden per 1 januari 2017.
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Draagvlak

De verwachting is dat de deze verordening tot wijziging van de verordening voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning niet op weerstand zal stuiten.

Aanpak/Uitvoering

U wordt als Raad betrokken bij het vormgeven van de nieuwe verordening die zal ingaan per 1 

januari 2017. U zult per thema keuzes kunnen maken over de wijze waarop de materie in de 

verordening zal worden vervat.

Communicatie

Inwoners en de adviesraden worden geïnformeerd over veranderende regelgeving van onze 

gemeente. 

Financiële consequenties

De verordening tot wijziging van de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Renkum 2015 op zich heeft geen financiële consequenties. 

Juridische consequenties

De verordening regelt de toegang van cliënten tot voorzieningen, de criteria voor 

maatwerkvoorzieningen, de voorwaarden en de weigeringsgronden voor maatwerkvoorzieningen, 

de toekenning van een pgb en het verschuldigd zijn van een eigen bijdrage. Daarnaast geeft de 

raad in zijn opdracht het college de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels. Deze 

bevoegdheid van het college wijzigt behoorlijke naar aanleiding van de uitspraken van de CRvB. Wij 

vinden het daarom erg belangrijk dat uw Raad deze verordening tot wijziging van de verordening 

voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2015, vaststelt waarin deze 

gewijzigde bevoegdheid zichtbaar is. 

WMO-aspecten

De Wmo-verordening draagt bij aan het vanuit de Wmo 2015 na te streven doel om als gemeente 

zorg te dragen voor de maatschappelijke ondersteuning, goede toegankelijkheid van voorzieningen, 

diensten en ruimten voor mensen met een handicap en de zelfredzaamheid en participatie van 

personen met een beperking, chronische, psychische of psychosociale problemen, teneinde te 

bevorderen dat burgers zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Effect op vermindering regeldruk

De  verordening en het besluit hebben vanwege hun integrale werking ervan in beoordeling van 

een verzoek van een cliënt en in het leveren van, waar nodig, integraal maatwerk voor de cliënt 

een effect op vermindering regeldruk.
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Alternatieven 

Eigenlijk is er geen sprake van een alternatief. Vanwege deze uitspraak van de CRvB is het niet 

mogelijk om het besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Renkum 2016 (geldig tot 1 

juli 2016) in ongewijzigde vorm te verlengen. Een aanpassing van het besluit brengt in het kader 

van de uitspraak van de CRvB een aanpassing van de verordening met zich mee, om een 

rechtmatige basis te leggen onder de op basis van artikel 2.1.4 van de wet neergelegde 

onderdelen.
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