SCHRIFTELIJKE VRAAG

18.025573

Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad

Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Vergoeding voor aangepaste auto/uitspraak Raad van Beroep
Op 12 februari jl. heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan over een conflict tussen de
gemeente Uden en een WMO-cliënt (zaaknummer 16/5355 WMO15). In dat beroep is de cliënt in het
gelijk gesteld en wordt de gemeente verplicht een financiële tegemoetkoming te betalen voor het
kunnen (blijven) rijden met een aangepaste eigen auto (waarbij de kosten hoger zijn dan bij een
normale auto). De kern van de uitspraak is dat een maatwerkvoorziening ook kan bestaan in de vorm
van een financiële tegemoetkoming en het niet per se hoeft te gaan om een dienst of voorziening in
natura. In eerste instantie had ook de rechtbank deze cliënt ook al in het gelijk gesteld.
Deze uitspraak is niet alleen geldig voor de betrokken cliënt, maar in alle vergelijkbare gevallen in
Nederland.
Vragen:
1.

Is het college al bekend met deze uitspraak?

2.

Heeft het college n.a.v. deze uitspraak de beleidsregels en de interne werkinstructie al
aangepast?

3.

Heeft het college al geïnventariseerd of er meer soortgelijke gevallen zijn, waarvoor de
gemeente wél een tegemoetkoming zou moeten betalen? Zo ja, om hoeveel gevallen gaat dat
dan?

4.

Als er sprake is van soortgelijke gevallen, krijgen de betrokken mensen daar dan automatisch
bericht van en kunnen zij – zonder een rechtsgang – rekenen op een tegemoetkoming?

5.

Is het college al gestart met het voorbereiden van een aangepaste WMO-verordening?

Afdoening:

☒ schriftelijk

☐ mondelinge beantwoording
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 27-3-2018
Antwoord:
1.

Ja, het college is op de hoogte van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

2.

In de op 21 december 2017 door de Raad vastgestelde verordening is rekening gehouden met
betreffende uitspraak.

3.

Voor het toekennen van een maatwerkvoorziening is een eventueel te verlenen
tegemoetkoming de verstrekkingsvorm. Bij elke nieuwe aanvraag zal dit onderdeel zijn van de
totale beoordeling om te komen tot verstrekking van een passende maatwerkvoorziening.

4.

Omdat het hier gaat om het leveren van individueel maatwerk zal dit niet automatisch gaan.
De individuele hulpvraag oftewel de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning van de
specifieke klant staat daarbij centraal.

5.

Zie het antwoord bij vraag 2.
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