
 

 

Adviesraad Participatiewet 

Gemeente Renkum 

Postbus 9100 

6860 HA Oosterbeek 

Tel: 026 3348583 

Email: raad.partipatieraad@renkum.nl 

 

 
 
College van Burgemeester en Wethouders gemeente Renkum 
Postbus 9100 
6860 HA Oosterbeek 
 
 
Onderwerp:    Uw kenmerk:   Datum: 
Beleidsuitgangspuntennotitie pgb, U-AP-2016-07   27-10-2016 
eigen bijdrage en meerkostenregeling 
 
 
Geacht college, 
 
Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst op 18 oktober jl. hebben de Adviesraad Participatiewet, de 
Wmo-adviesraad en de Jongerenraad uw adviesaanvraag “Transformatie: eigen regie en vangnet” 
met als subtitel “Beleidsuitgangspuntennotitie persoonsgebonden budget, eigen bijdrage en 
meerkostenregeling” geregistreerd onder nummer WMO-B161001 besproken in het bijzijn van de 
wethouders W. Ruwhof en H. van den Berg-Van Zijl en beleidsmedewerker mevrouw R. (Resy) 
Leuverink. 
 
Tijdens de bespreking van de notitie zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen.  
 
De eerste opmerking betreft het begrip “getrimd gemiddelde”. Uit de gegeven toelichting blijkt, dat het 
hier gaat om een gemiddelde prijsberekening waarbij de 2 hoogste en laagste tarieven niet zijn 
meegenomen in de berekening. Uit onderzoek is gebleken, dat deze berekeningswijze het meest 
realistische beeld geeft met betrekking tot de basis van de tariefbepaling die uiteindelijk leidt tot een 
samengesteld persoonsgebonden budget. De Adviesraad Participatiewet begrijpt de insteek van de 
gemeente maar pleit wel voor een verklarende afkortingenlijst of een heldere toelichting in het stuk 
zelf.  
 
Een ander punt betreft het verschil in gecontracteerde (professionele, gecertificeerde) aanbieders en 
niet door de gemeente gecontracteerde aanbieders. In het eerste geval leveren de aanbieders zorg in 
natura en zijn ze gebonden aan regels en voorwaarden die de gemeente daaraan stelt. Dat is voor de 
niet door de gemeente Renkum gecontracteerde aanbieders een heel stuk minder helder voor wat 
betreft de kwaliteit van de dienstverlening. Biedt een integrale intake en een bespreking van het 
budgetplan met betrokken partijen voldoende waarborg voor een kwalitatief goede, veilige en optimale 
dienstverlening naar de cliënten toe?  
In het verlengde hiervan vraagt de Adviesraad Participatiewet aan het college van B&W om ervoor te 
zorgen dat de consulenten en andere betrokken partijen zich blijvend bij blijven scholen en de 
ontwikkelingen op de voet te blijven volgen teneinde inventief en creatief mee te denken over een zo 
optimaal mogelijke kwaliteitslevering aan de clientèle, binnen de grenzen van de toegekende 
middelen  
 
In de beleidsuitgangspuntennotitie wordt veelvuldig gesproken over maatwerk. Er zal naar mening van 
de Adviesraad Participatiewet een behoorlijke hoeveel tijd en een niet onaanzienlijke som geld mee 
gemoeid zijn als er (individueel) maatwerk geleverd moet worden. Gezien de vele taken die de 
gemeente er vanuit het Rijk bijgekregen heeft en de daarmee niet gelijke tred houdende overgedragen 
geldstroom zal de gemeente keuzes en afwegingen moeten maken. Daar heeft de Adviesraad 
Participatiewet begrip voor. Zij adviseert het college van B&W om zo flexibel en creatief mogelijk mee 
te denken om de cliëntenbelangen zo optimaal mogelijk te behartigen.  
 
Er wordt in de voorliggende notitie een onderscheid gemaakt voor wat betreft de meerkostenregeling 
tussen cliënten met een inkomen kleiner dan 120% van de bijstandsnorm en de groep cliënten die 
tussen de 120-150% van de bijstandsnorm vallen. Ook hier zal de gemeente Renkum keuzes en 
afwegingen moeten maken om er voor te zorgen dat er een balans blijft in het “bedienen” van de 
doelgroepen. 
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De door de gemeente aangeboden arrangementen voor de groep cliënten met een inkomen kleiner 
dan 120% van de bijstandsnorm is een goede ontwikkeling. Ook de groep cliënten die een inkomen 
hebben tussen de 120-150% van de bijstandsnorm verdienen extra aandacht vanwege het mogelijke 
gevaar van een (forse) inkomensval. De Adviesraad Participatiewet adviseert u om de huidige en 
toekomstige ontwikkelingen goed te blijven volgen zodat u ook in de toekomst de gemeentelijke 
belangen optimaal kunt blijven behartigen en een open oog en oor houdt voor de kwetsbare groepen 
binnen de gemeente.  
 
De Adviesraad vraagt zich af waarom in de verordeningen en besluiten Maatschappelijke 
ondersteuning en Jeugdhulp geen hardheidsclausule is opgenomen. De adviesraad begrijpt dat er 
sprake is van maatwerkvoorzieningen maar wijst erop, dat op basis van maatschappelijke 
ontwikkelingen een hardheidsclausule toch gewenst kan zijn. Ze geeft het college van B&W in 
overweging om de hardheidsclausule wel op te nemen in de verordeningen. 
 
De Adviesraad Participatiewet leest op pagina 11 onder punt 1.3 “Evaluatie beleid en uitvoering” dat 
er bij het beleid en uitvoering van het persoonsgebonden budget complicaties zijn geconstateerd bij 
het uitvoeren van deze regelingen door de Sociale Verzekeringsbank. Zijn deze problemen inmiddels 
opgelost?  
 
Op pagina 25/26 “bijlage 1” wordt gesproken over 48 unieke cliënten. Uit de gegeven toelichting blijkt, 
dat het hier gaat om klanten met een persoonsgebonden budget Jeugdhulp.  
 
Op bladzijde 21 onderaan bij de toelichting met het sterretje (*) wordt er melding gemaakt van een 
compensatie die de gemeente Renkum heeft ontvangen voor alleenverdieners met een chronisch 
zieke partner van € 1.110.000,00. Vermoedelijk staat hier een nul te veel vermeld. 
 
De Adviesraad Participatiewet zou graag een terugkoppeling krijgen op dit advies. Op basis van de 
eigen inzichten van de Adviesraad Participatiewet en de gegeven toelichtingen ter vergadering kan de 
Adviesraad zich vinden in de beleidsuitgangspuntennotitie luidt de conclusie dat de ze een positief 
advies geeft over de besproken adviesaanvraag. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
In afwachting van uw reactie,  
 
Met vriendelijke groet,  
namens de Adviesraad Participatiewet,
 

      
F.N. Michielsen      M.C. Schippers 
Voorzitter      Secretaris/penningmeester 


