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Aan de raad
Inleiding
Met ingang van 1 januari 2019 is de eigen bijdrage via het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
gemaximeerd op € 17,50 per vier weken. Hiermee is een ‘tussenvorm’ van het abonnementstarief
ingevoerd. Vanaf 1 januari 2020 wordt er een ‘echt’ abonnementstarief van € 19 per maand
ingevoerd via een wijziging van de Wmo 2015 en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Het
abonnementstarief is ingevoerd om stapeling van zorgkosten tegen te gaan.
Het is juridisch noodzakelijk om de wijziging van de Wmo ook formeel te verankeren in onze
Verordening maatschappelijke ondersteuning. De wijzigingen die worden voorgesteld hebben dus
slechts tot doel om de verordening in overeenstemming te brengen met de Wmo 2015 en het
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, en om een basis te blijven bieden voor de reeds bestaande
uitvoeringspraktijk. De wijzigingen zijn daarmee juridisch-technisch van aard.
Beslispunten
1. vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
2. in te trekken de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018

Dit onderwerp komt aan de orde in: de commissie op 21 november 2019

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Beleidskader SD

Beoogd effect
De verordening in overeenstemming te brengen met de Wmo 2015 en het Uitvoeringsbesluit
Wmo 2015, en om een basis te blijven bieden voor de reeds bestaande uitvoeringspraktijk.
De wijzigingen zijn daarmee juridisch-technisch van aard.

Duurzaamheid
n.v.t.

Argumenten
1.1. Directe aanleiding voor aanpassing van de verordening is de invoering van het
abonnementstarief Wmo per 1 januari 2020.
Met ingang van 1 januari 2019 is de eigen bijdrage via het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
gemaximeerd op € 17,50 per vier weken. Hiermee is een ‘tussenvorm’ van het
abonnementstarief ingevoerd. Vanaf 1 januari 2020 wordt er een ‘echt’ abonnementstarief
van € 19 per maand ingevoerd via een wijziging van de Wmo 2015 en het Uitvoeringsbesluit
Wmo 2015.
Deze wettelijke wijziging vraagt eveneens om een aanpassing van de Verordening (bijlage
1).
1.1. De aanpassing van de Verordening is enkel juridisch-technisch van aard.
Het wetsvoorstel zoals dat per 1 januari 2020 wordt doorgevoerd heeft met name impact op
de administratieve afhandeling van het abonnementstarief via het Centraal
Administratiekantoor (CAK), dus voor de backoffice. De impact op het beleid van de
Peelgemeenten is echter beperkt.
Een belangrijke wijziging in de Wmo 2015 is dat het abonnementstarief ook van toepassing
wordt op algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie.
Dit soort algemene voorzieningen zijn er bij een flink aantal gemeenten wel, maar bij de
Peelgemeenten niet. Daar komt bij dat de invoering van het abonnementstarief niet wordt
aangegrepen voor het maken van andere beleidskeuzes (bijv. t.a.v. de bijdragen voor
minima).
Zie voor de wijzigingen hoofdstuk 6 in bijlage 2.
1.3. Toch is wijziging van de Verordening onvermijdelijk, willen er geen juridische- en
financiële risico’s ontstaan.
In het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, zoals dit per 1 januari 2020 komt te luiden, wordt
opgenomen dat bij verordening wordt vastgesteld welke bijdrage is verschuldigd voor
vervoer (met name het collectief vervoer: CVV). Volgens de toelichting wordt daarmee ook
gedoeld op de situatie dat de gemeente een bijdrage verlangt in de vorm van een ritprijs. Dit
is ook de situatie bij de Peelgemeenten, waar een ritprijs wordt verlangd ter hoogte van het
tarief voor Openbaar Vervoer. Om een juridische basis te hebben voor het blijven innen van
de ritprijs vanaf 1 januari 2020, moet er dus een grondslag in de verordening worden
opgenomen.
1.4. De Verordening is voorbereid door de backoffice van de Peelgemeenten en is (zowel
ambtelijk als bestuurlijk) besproken met de lokale beleidsmedewerkers en wethouders.
Ook heeft daar de juridische toetsing plaatsgevonden.
1.5. Gelet op het juridisch-technische karakter van de wijzigingen is de Adviesgroep SD niet
om advies gevraagd.
Zij zijn uiteraard wel geïnformeerd en hebben bevestigd geen advies te willen uitbrengen.
Kanttekeningen
1. Worden de wijzigingen niet doorgevoerd, dan ontstaat er een financieel en juridisch
risico: Er is geen juridische basis meer om ritprijzen te innen. Verder sluiten de
begrippen in de verordening niet meer (volledig) aan bij de landelijke wet- en
regelgeving.
2. Het abonnementstarief, zoals dit al vanaf 1 januari 2019 is ingevoerd, heeft een flinke
impact op de Wmo-uitvoering (zowel toegang als backoffice). Het abonnementstarief
zorgt namelijk voor een toename van het aantal meldingen, en meer aanvragen voor
ondersteuning.

Vervallen “oude” regelgeving
Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemert-Bakel 2018
Financiën
Aanpassing van de Verordening heeft geen financiële consequenties.
Uitvoering
Na publicatie van de Verordening treedt deze (eventueel met terugwerkende kracht) per 1
januari 2020 in werking.
Bijlagen
1. Raadsbesluit
2. Raadsbesluit met wijzigingen
Ter inzage gelegde stukken

Gemert, 30 oktober 2019
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J.L.G. van Oudheusden

ing. M.S. van Veen

