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Voorstel
1. De raad voor te stellen de Verordening Wmo Oss 2016 vast te stellen;
2. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning Oss 2016 vaststellen;
3. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 ter kennisname brengen van de
raadsadviescommissie van 3 december 2015.
Wat is de aanleiding voor dit advies?
Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wmo ingevoerd. Invoeren van de wet werd destijds met hoge
snelheid gerealiseerd waardoor gemeenten weinig tijd kregen om zich op de nieuwe wet voor te
bereiden. De nieuwe Wmo bevatte nogal wat onduidelijkheden en knelpunten. Tot op heden vindt
nog reparatie van de wet plaats. Dit heeft onder meer tot gevolg dat onze huidige verordening (door
de gemeenteraad vastgesteld op 30 oktober 2014) op enkele onderdelen niet meer klopt. Onze
huidige verordening hebben we regionaal vastgesteld (regio Brabant Noordoost-oost) onder vrij
grote tijdsdruk. Voor een groot deel gaan de aangesloten gemeenten uit van dezelfde kaders (het
regionale beleidsplan Wmo) omdat ook een deel van het beleid, de inkoop en de monitoring in
regionaal verband worden uitgevoerd. Dat wil niet zeggen dat alle gemeenten een geheel identieke
verordening hebben.
De wet verplicht gemeenten een verordening te maken. Een verordening is een algemeen
verbindend voorschrift en op lokaal niveau de ‘hoogste’ regeling. Een deel van het beleid uit de Wmo
kan door de raad worden gedelegeerd aan het college in de vorm van nadere regels. Deze nadere
regels zijn in Oss opgenomen in het Besluit maatschappelijke ondersteuning. Tot slot hebben we ook
nog de Beleidsregels Wmo die het gestelde in de verordening en in het besluit verder uitwerken. Het
vaststellen van het besluit en de beleidsregels is een bevoegdheid van het college.
Welk resultaat willen we bereiken?
Onze verordening is achterhaald en moet gewijzigd worden. Dit geeft ons de kans sommige
mogelijkheden die de wet geeft alsnog in de verordening op te nemen en de tekst aan te passen. De
huidige verordening is een mengeling van het model van de VNG en van Schulinck aangevuld met
eigen teksten. Daardoor lijdt de leesbaarheid. We willen een verordening die voor iedereen redelijk
toegankelijk en te begrijpen is.
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Hetzelfde geldt voor ons huidige Besluit maatschappelijke ondersteuning. Dit besluit hebben we
aangepast waardoor het beter aansluit op de nieuwe verordening. In het besluit zijn nadere
voorwaarden opgenomen en de hoogte van de diverse toelagen en de persoonsgebonden budgetten.
Sluitstuk van de regelgeving Wmo zijn de beleidsregels Wmo. Een beleidsregel beschrijft hoe een
bestuursorgaan omgaat met een bepaalde bevoegdheid. In het geval van de Wmo (maar ook bij de
Jeugdwet) heeft het college de bevoegdheid om maatwerkvoorzieningen aan te bieden aan inwoners
die dit nodig hebben. Beleidsregels kunnen de uitvoerders van deze bevoegdheid - zowel intern
(consulenten) als extern (aanbieders) - helpen om besluiten te nemen over het toe- of afwijzen van
voorzieningen. De nieuwe beleidsregels Wmo kunt u op korte termijn tegemoetzien.
Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
Zowel de verordening als het besluit zijn gemakkelijker leesbaar geworden en korter. Bij de
verordening zijn we vrijwel geheel van het model van Schulinck uitgegaan, bij het besluit van het
model van de VNG. Daarnaast zijn verordening en besluit op tal van plaatsen aan de praktijk
aangepast. In de concepten zijn de belangrijkste wijzigingen aangegeven. De verordening is onder
andere op (wets)technische gronden aangepast. Zo is in artikel 6.3 de mogelijkheid ingevoerd af te
zien van het gesprek als de hulpvraag van cliënt al duidelijk is. In artikel 12 worden de
persoonsgebonden budgetten voor zaken en diensten opgenoemd en wordt voor de maximale
bedragen per regeling verwezen naar het Besluit. Ook bevatten verordening en besluit nieuwe
artikelen. Zo is bijvoorbeeld de hardheidsclausule weer ingevoerd. Alle belangrijke wijzigingen treft u
aan in bijgaande notitie.
Wat zijn tegenargumenten of risico’s?
Geen. Ons beleid blijft in de pas lopen met het beleid in de regio. We hebben regionaal afgesproken
dat de nieuwe verordening van Oss naar de betreffende gemeenten zal worden toegezonden.
Waarmee moeten we rekening houden?
a. Financiën
nvt
b. Communicatie en inspraak
De verordening heeft op de gebruikelijke wijze gedurende zes weken de inspraak doorlopen. Er zijn
geen reacties geweest uit de inspraak. Daarnaast is de verordening met het verzoek om advies naar
de Wmo-raad verzonden. Verordening en besluit zijn driemaal besproken met een afvaardiging van
de werkgroep individuele voorzieningen van de Wmo-Raad. Dit overleg was zeer constructief en
heeft aanleiding gegeven om met name de verordening op enkele plaatsen bij te stellen. Deze
wijzigingen en aanvullingen zijn in de kantlijn van verordening en besluit opgenomen. De Wmo-Raad
brengt nog een nader advies uit.
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De verordening wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in Oss Actueel.
c. Uitvoering
De conceptverordening is in nauwe samenwerking met de uitvoering opgesteld (zie onder d.)
d. Overlegd met
Aan de nieuwe verordening is gewerkt door een werkgroep waarbij medewerkers van Zorg,
Juridische Zaken, Inkoop en SMO waren betrokken.
Bijlagen
Concept Verordening maatschappelijke ondersteuning Oss 2016.
Besluit maatschappelijke ondersteuning Oss 2016.
Nota invoeren Verordening Wmo Oss 2016 en Besluit maatschappelijke ondersteuning Oss 2016.

