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Geadviseerd besluit 

 

1. Vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Renkum 2020 onder 

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

 
Toelichting op beslispunten 
In de lijn van de perspectiefnota [PNN] is de meerkostenregeling per 1 januari 2020 afgeschaft. 

Deze regeling is uit de verordening verwijderd. Daarnaast is de passage voor eigen bijdrage 

aangepast vanwege het abonnementstarief, zowel het bedrag als de passage voor de inzet van een 

spoedeisende voorziening.  

  

In de was-wordt-tabel van nieuwe verordeningen wmo (bijlage 1)  zijn alle wijzigingen opgenomen 

met de oude verordening.  

 
Beoogd effect 
Met het vaststellen van de gewijzigde verordening maatschappelijke ondersteuning, brengt u uw 

dienstverlening met betrekking tot Wmo in overeenstemming met geldende wet en regelgeving. 

 
Kader 
 

In de lijn van de perspectiefnota is de regeling van de meerkostenvergoeding uit de verordening 

verwijderd en is de passage over eigen bijdrage in het kader van het abonnementstarief 

aangepast. 

 

In de was-wordt-tabel zijn alle wijzigingen opgenomen. 
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Argumenten 
 
1.1 en 1.2 Vaststellen van de Verordenin behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad 

 

Actualisering van de verordening is nodig gezien de perspectiefnota voor wat betreft de 

meerkostenregeling en gezien de invoering van het maandelijkse abonnementstarief per 1 januari 

2020. 

 

 

Kanttekeningen 
De wetgeving op het gebied van de Wmo wordt door voornemens vanuit het rijk en door 

rechterlijke uitspraken steeds verder ingekleurd. Dit vraagt steeds vaker om 

aanscherping/wijziging van de verordening. Dit kan betekenen dat op het moment dat deze 

verordening wordt vastgesteld, de daarin opgenomen teksten door de werkelijkheid ingehaald zijn. 

 

Draagvlak 
Met de adviesraad sociaal domein is afgestemd dat dit voorstel tot wijziging van de verordening 

aan hen ter informatie toegestuurd, omdat het hier om technische wijzigingen gaat.   

 

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

officiële bekendmakingen.nl en treedt deze op 1 januari 2020 in werking. 

 

Communicatie 
De Verordening wordt gepubliceerd op officiële bekendmakingen.nl en treedt op 1 januari 2020 in 

werking.  

 
Financiële consequenties 

 

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 is voor de verwachte nabetalingen in 2020 een “nog te betalen” post opgenomen worden. 

 

Eigen bijdrage 

Het abonnementstarief van € 17,50 per 4 weken is gewijzigd in € 19,00 per maand. Dit verschil is 

minimaal. Daarnaast is de passage over een spoedeisende voorziening in overeenstemming 

gebracht met de uitvoering in de praktijk. Dit heeft op zichzelf staand geen financiële 

consequentie. 

 

In de bestuursrapportage, de voorjaars- en de najaarsnota maken wij de budgettaire ontwikkeling 

inzichtelijk ten aanzien van dit abonnementstarief. 

 

 

Juridische consequenties 
 

De verordening regelt de toegang tot de maatwerkvoorzieningen (Wmo) en de voorwaarden 

waaronder deze per beschikking kunnen worden toegekend. Tegen het besluit tot vaststelling van 

de nieuwe verordening staat geen bezwaar en beroep open; wel tegen de beschikkingen die daaruit 

voortvloeien. 
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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. 


