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Geadviseerd besluit 

 
1. Vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Renkum 2017-2 onder 

gelijktijdige intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Renkum 2017. 

 
 

Toelichting op beslispunten 
U heeft voor de uitvoering van de Wmo 2015 de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 

vastgesteld. 

 

Met ingang van 1 juni 2017 is het Landelijke Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 gewijzigd. Er is een 

nieuw artikel 5.4 toegevoegd aan het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dat tot doel heeft dat een 

gemeente een reële prijs betaalt voor een Wmo dienst, waarmee de aanbieder kan voldoen aan de 

gemeentelijke eisen van kwaliteit en continuïteit van deze dienst en de arbeidsrechtelijke 

verplichtingen aan de beroepskracht die deze dienst verleent aan de cliënt.  

 
Beoogd effect 
Met het vaststellen van deze gewijzigde verordening brengt u uw dienstverlening in 

overeenstemming met het aangepaste Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. 

 
Kader 
 

Alhoewel de gemeente Renkum in haar verordening ruim voldeed aan de wensen van ‘de markt’  is 

het noodzakelijk dat de verordening op dit onderdeel wordt aangepast, zodat de gemeente voldoet 

aan de geldende wet- en regelgeving. 

 

Daartoe dient door u het volgende in de verordening te worden vastgelegd in artikel 15 

verordening maatschappelijke ondersteuning 2017: 

 

• Het college stelt een vaste prijs of een reële prijs vast voor Wmo diensten en deze prijs is  

tevens de ondergrens voor een inschrijving in een aanbestedingsprocedure; 

• De vaste of reële prijs moet worden vastgesteld overeenkomstig de eisen aan de kwaliteit 

van de dienst en het college moet daarbij rekening houden met de continuïteit van de 

hulpverlening;  

• De kostprijselementen waar een vaste of reële prijs op is gebaseerd. 
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De AMvB biedt het college ook de mogelijkheid om in plaats van zelf een vaste of reële prijs vast te 

stellen, de eis aan de inschrijvende partij te stellen om een reële prijs voor de dienst te hanteren 

gebaseerd op de eisen met betrekking tot kwaliteit en continuïteit en rekening houdend met de in 

de verordening genoemde kostprijselementen. Het college beslist uiteindelijk wel zelf met welke 

derde (aanbieder) hij uiteindelijk een overeenkomst sluit. Voor de bestaande overeenkomsten geldt 

een overgangstermijn tot het moment dat de overeenkomsten aflopen en/of verlengd moeten 

worden. Na 1 juni 2017 kunnen deze bestaande overeenkomsten alleen worden voortgezet indien 

zij voldoen aan artikel 5.4 van het landelijke uitvoeringsbesluit Wmo 2015.  

 

De AMvB is van toepassing op alle vormen van Wmo dienstverlening. Uitgezonderd zijn de 

hulpmiddelen, individuele vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen. 

De AMvB schrijft niet voor dat het college perse een overeenkomst op basis van een uurtarief moet 

sluiten met een aanbieder. Op basis van een reële prijs kunnen ook andere financieringsvormen 

overeengekomen worden zoals resultaatfinanciering of populatie-gebonden bekostiging.  

 

De AMvB bevat geen landelijke kwantitatieve normering van de verschillende kostprijselementen. 

Er is ook geen sprake van tariefregulering of landelijke minimumtarieven. De contractvrijheid van 

het college wordt niet beperkt. Het college moet de gemeenteraad informeren over de 

overeengekomen prijzen en de weging die hierbij is gemaakt. 

 

Het betreft hier een technische wijziging van de “Verordening maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Renkum 2017”, gelegen in de wijziging van artikel 15 van deze verordening.  De 

gewijzigde tekst van artikel 15 van deze verordening is hierbij voorzien van zowel een algemene 

als een artikelsgewijze toelichting. 

 

Argumenten 
 
1.1 Vaststellen van de Verordeningen behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad 

De Raad is door de wijziging van het uitvoeringsbesluit Wmo 2015 verplicht om de verordening 

maatschappelijke ondersteuning aan te passen ter waarborging van een goede verhouding tussen 

de prijs voor de levering van een voorziening/dienst en de eisen die worden gesteld aan de 

kwaliteit van de voorziening/dienst en de continuïteit in de hulpverlening tussen de cliënt en de 

hulpverlener. Door de wijziging van artikel 15 iin de “Verordening maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Renkum 2017” wordt er uitvoering gegeven aan de verplichting voor de Raad om deze 

regels te stellen. 

 

 

 

Kanttekeningen 
Niet van toepassing 

 

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

maatschappelijke ondersteuning niet op weerstand zal stuiten. 

 

 

Aanpak/Uitvoering 
Na akkoord treedt de gewijzigde verordening met terugwerkende kracht per 1 juni 2017 in werking 

en wordt de wijziging gepubliceerd.  

 

Communicatie 
De Verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. 

 
Financiële consequenties 
De wijziging van de verordening heeft op zich geen financiële consequenties. 
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Juridische consequenties 
Om bestaande overeenkomsten voor Wmo diensten te kunnen verlengen en om nieuwe 

overeenkomsten af te kunnen sluiten, in overeenstemming met deze landelijk geldende 

regelgeving, dient deze verordening maatschappelijke ondersteuning 2017-2 te worden vastgesteld 

en treedt deze met terugwerkende kracht tot 1 juni 2017 in werking. Tegen het besluit tot 

vaststelling van de nieuwe verordening is geen bezwaar en beroep mogelijk. Ook is er geen 

bezwaar mogelijk tegen het met terugwerkende kracht in werking treden van de verordening, 

omdat geen rechten van belanghebbenden worden geschonden. 

 

WMO-aspecten 
Het betreft een technische wijzing “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Renkum 2017”. Het bestaande artikel 15. van de huidige Verordening maatschappelijke 

ondersteuning 2015 is vervangen door een nieuw artikel 15. Daarin is de tekst van AmvB (artikel 

5.4 van het uitvoeringsbesluit Wmo 2015) verankerd.   

 

Duurzaamheid 
Niet van toepassing. 

 

Effect op vermindering regeldruk 
Niet van toepassing. 

 
Alternatieven  
Niet van toepassing. 


