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Samenvatting
De Verordening regelt het verstrekkingenbeleid van de gemeente op het terrein van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als gevolg van een nieuwe Maatregel van Bestuur,
jurisprudentie, het uitkomen van een vernieuwde versie Modelverordening van de VNG en
doorontwikkeling van beleid, is het noodzakelijk de huidige verordening te actualiseren. De
Verordening is als volgt tot stand gekomen:
1.
2.
3.
4.

De Verordening sluit aan op de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten in het
Beleidsplan ‘Transformatieplan van AWBZ naar Wmo Deel I en II’.
De Verordening 2015 en de geactualiseerde Verordening 2018 verschillen niet wezenlijk in
uitgangspunten.
Voorliggende Verordening is in samenwerking met de regiogemeenten in Brabant Noordoostoost geactualiseerd.
De model-verordening van de VNG is als uitgangspunt gebruikt.

De geactualiseerde Verordening is voor advies voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein
Boekel.
Voorgesteld besluit:
1.
2.

Kennis te nemen van het gevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente
Boekel en de reactie vanuit het College op dit advies.
De 'Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018, gemeente Boekel' vast
te stellen.
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Inleiding
De Verordening regelt het verstrekkingenbeleid van de gemeente op het terrein van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als gevolg van een nieuwe Maatregel van Bestuur,
jurisprudentie, het uitkomen van een vernieuwde versie Modelverordening van de VNG en
doorontwikkeling van beleid, is het noodzakelijk de huidige verordening te actualiseren.
Beoogd resultaat
De Wet maatschappelijke ondersteuning is een kaderwet waarbinnen de gemeente beleidsvrijheid
heeft om te komen tot persoonlijk maatwerk. Bij het beoordelen welke oplossingen nodig zijn gaat
het College uit van de behoeften en persoonskenmerken van de belanghebbende. Daarbij zal
onderzoek gedaan worden naar de noodzaak en mogelijkheid tot leveren van een
maatwerkvoorziening ten aanzien van participatie, zelfredzaamheid, beschermd wonen en
maatschappelijke opvang.
Het actualiseren van de Verordening 2015 naar een Verordening 2018, heeft plaatsgevonden
met behulp van de modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), op
basis van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, met juridisch advies van Schulinck en
in productieve samenwerking tussen de 10 samenwerkende gemeenten in de regio Brabant
Noordoost-oost. Daarna is de concept-Verordening ter advisering aangeboden aan de Adviesraad
Sociaal Domein van de gemeente Boekel.
Na vaststelling van de Verordening door de Gemeenteraad, is het vaststellen van de Nadere
Regels een bevoegdheid van het College. Deze Nadere Regels zullen in het voorjaar 2018
eveneens regionaal worden geactualiseerd.
Argumenten
1.

De Verordening sluit aan op de door de Raad vastgestelde uitgangspunten in het Beleidsplan
‘Transformatieplan van AWBZ naar Wmo Deel I en II’.

De Verordening is een verdere uitwerking van de uitgangspunten die vastgesteld zijn in
Beleidsplannen. Deze uitgangspunten zijn nog steeds hetzelfde en daarom spreken we van een
‘technische actualisering’ van de Verordening.
2.

De huidige Verordening en de geactualiseerde Verordening verschillen niet wezenlijk in
uitgangspunten.

De opzet en uitgangspunten zijn grotendeels hetzelfde gebleven en gebaseerd op de
vastgestelde beleidsplannen. De wijzigingen zijn het gevolg van veranderingen in wet- en
regelgeving, actuele jurisprudentie en doorontwikkeling van beleid en uitvoering. Zo zijn de
volgende ontwikkelingen aanleiding voor de opgenomen wijzigingen.
a.
b.

Algemene Maatregel van Bestuur inzake reële kostprijs (invoering per 1 juni 2017)
Wijzigingen in de Modelverordening VNG 2017 (laatste wijziging dateert van eind augustus)
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c.
d.
e.
f.

Wijzigingen in de deelovereenkomsten 2018 met zorgaanbieders nieuwe taken Wmo Brabant
Noordoost-oost
Recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep
Doorontwikkeling van het kwaliteitsbeleid en toezicht op de Wmo.
Juiste positionering van de Centrumgemeente-taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke
Opvang in de Verordening.

De concept-Wmo Verordening is als bijlage toegevoegd. Er is voor de leesbaarheid een versie
met wijzigingen toegevoegd (paars = ingevoegd/gewijzigd, groen = verplaatst). Voor een snel
begrip van de wijzingen is er een ‘overzicht van en toelichting op de wijzigingen’ opgesteld, welke
eveneens als bijlage is toegevoegd. Tot slot is er een algemene toelichting op de Verordening
toegevoegd, afkomstig van de VNG.
3.

Waarom is er een regionaal afgestemde verordening opgesteld?

We streven naar het vaststellen van dezelfde kaders in de regio Brabant Noordoost-oost omdat
de beleidskaders, de inkoop, contractering en de monitoring in regionaal verband worden
uitgevoerd. Hierdoor hebben we een sterke onderhandelingspositie en verminderen we de
regeldruk bij aanbieders en gemeenten. Daarbij ervaren inwoners minder verschil in de
verstrekkingen per gemeente. Natuurlijk is er nog voldoende ruimte voor couleur locale en wordt
het daadwerkelijke verstrekkingenbeleid lokaal in de uitvoering vertaald naar maatwerk,
zoals de Wet beoogd.
4.

De model-verordening van de VNG is als uitgangspunt gebruikt voor de Verordening.

Bij de actualisering is gebruik gemaakt van de model-verordening van de VNG.
Kanttekeningen
1.

Artikelen in wet- en regelgeving worden in voorliggende Verordening niet herhaald.

De Wet is sowieso van kracht, daarom is herhaling niet noodzakelijk en niet wenselijk voor de
leesbaarheid en uitvoerbaarheid.
2.

De Verordening stelt met name procedurele kaders.

Om rekening te kunnen houden met de mogelijkheden en behoeften van de belanghebbenden
en mantelzorger(s) is het noodzakelijk dat er maximale ruimte voor maatwerk is. De
Gemeenteraad kan in de Verordening de kaders van het verstrekkingenbeleid vaststellen en
daarin het College aanwijzen om deze kaders verder uit te werken in Nadere Regels. De
huidige Nadere Regels zullen ook regionaal geactualiseerd worden. De planning is dat deze in
het voorjaar 2018 gereed zijn en aangeboden kunnen worden aan het College.
Communicatie
Ieder College vraagt een advies (alleen op de wijzigingen) aan zijn eigen ASD.
Omdat het een technische actualisering betreft, hebben de wijzigingen geen invloed op lopende
beschikkingen van cliënten.
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Financiële toelichting
Directe financiële gevolgen van de geactualiseerde Verordening Wmo 2018 zijn niet aan te
geven: het betreft hier immers maatwerk en de financiële gevolgen zijn afhankelijk van het
aantal en de complexiteit van de maatwerkoplossingen: maatwerkvoorzieningen in de Wmo zijn
een open-einde regeling. Bestaande uitgangspunten in het Beleidsplan ‘Transformatieplan van
AWBZ naar Wmo’ en in voorliggende Verordening om financiële risico’s te beheersen zijn
hetzelfde gebleven:
-

Het inzetten van eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid, gebruikelijke hulp en het
aanwenden van het sociaal netwerk.
De beweging waarin het zwaartepunt ligt in oplossingen in de 0e lijn en waar nodig wordt
opgeschaald naar 1e dan wel 2e lijns ondersteuning.
Algemene voorzieningen voorliggend te laten zijn op maatwerkvoorzieningen
Het zo goed mogelijk ondersteunen van mantelzorgers, zodat mensen langer zelfredzaam
blijven in de eigen leefomgeving en professionele zorg wordt uitgesteld.

Juridische risico’s
De Verordening is juridisch getoetst door juristen van de gemeente Oss.
Uitvoering en evaluatie
Monitoring en evaluatie van kwaliteit, levering en resultaat van individuele maatwerkvoorzieningen
zijn een continue onderdeel van de regionale inkoopprocessen in de regio Brabant Noordoostoost, denk hierbij aan contractbeheer bij de hulpmiddelen, huishoudelijke verzorging en
begeleiding/dagbesteding. Ook het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek is onderdeel van de
jaarlijkse monitoring/evaluatie-cyclus.
Voorstel:
1.
2.

Kennis te nemen van het gevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente
Boekel en de reactie vanuit het College op dit advies.
De 'Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018, gemeente Boekel' vast
te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic
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P.M.J.H. Bos

Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Verordening Wmo 2018 gemeente Boekel
2. Advies van de Adviesraad Sociaal Domein
3. Antwoordbrief College op advies van Adviesraad Sociaal Domein
Bijlagen ter inzage:
4. Verordening Wmo 2018, versie met wijzingen t.o.v. Verordening 2015
5. Toelichting VNG op de Verordening 2018
6. Overzicht toelichting op wijzigingen
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