emeenteraad

Gemeenteraad

Onderwerp: Raadsbesluit wijzigen Verordening
maatschappelijke ondersteuning Oss

Volgnummer:
Afdeling: Zorg

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2019;
gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste tot en met vierde lid, en zesde lid, 2.1.4a, eerste,
tweede, vijfde en zesde lid, 2.1.4b, tweede lid, 2.1.6 en 2.6.6, eerste lid, van de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 5.5 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015;
gelet op het advies van de raadscommissie van 10 oktober;

besluit:
De verordening maatschappelijke ondersteuning Oss als volgt te wijzigen:
In artikel 1 onder c wordt ‘-bijdrage als bedoeld in artikel 2.1.4, eerste lid, van de wet;’
vervangen door ‘-bijdrage als bedoeld in de artikelen 2.1.4 en 2.1.4a van de wet;’.
Artikel 16 komt te luiden:
Artikel 16 Bijdrage in de kosten maatwerkvoorzieningen
1.

Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening of
pgb, zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de
periode waarvoor het pgb wordt verstrekt.

2.

Als een maatwerkvoorziening of pgb wordt verstrekt ten behoeve van een
woningaanpassing voor een minderjarige cliënt is de bijdrage in de kosten
verschuldigd door:
a.

de onderhoudsplichtige ouders en;

b.

degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over
een cliënt.

3.

De bijdrage in de kosten wordt vastgesteld conform het uitvoeringsbesluit.

4.

De hoogte van de bijdrage overstijgt niet de kostprijs van de voorziening.

5.

De kostprijs van een maatwerkvoorziening in natura is gelijk aan de kosten die het
college voor de desbetreffende maatwerkvoorziening zelf maakt.

6.

De kostprijs van een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb is gelijk aan de
hoogte van het pgb.

7.

Aan de cliënt die gebruik maakt van de maatwerkvoorziening collectief vervoer, wordt
in afwijking van artikel 2.1.4a, vierde lid, van de wet een ritprijs in rekening gebracht
van 22 eurocent per kilometer en een eenmalige bijdrage van 1,01 euro per rit als
opstaptarief.
a.

De onder lid 7 vermelde bedragen zijn uitgedrukt in het prijspeil 1-1-2020. Deze
worden ieder opvolgend jaar gewijzigd aan de hand van ontwikkelingen ten
aanzien van de gehanteerde prijsindex (NEA index en CPI index), en gewijzigde
btw- en vervoerstarieven;

b.

Als toepassing gegeven is aan sub a, draagt het college zorg voor de
kenbaarheid van de laatstelijk in de plaats gestelde bedragen.

8.

De bijdragen in de kosten voor opvang worden door de zorgaanbieder vastgesteld en
geïnd.

De Toelichting op de Verordening maatschappelijke ondersteuning Oss als volgt te wijzigen:
Artikel 16 bijdrage in de kosten maatwerkvoorzieningen
Lid 1
Het college vraagt een bijdrage in de kosten aan de cliënt, zolang hij gebruik maakt van de
maatwerkvoorziening of het pgb.
Lid 2
Aan jeugdigen tot 18 jaar kan uitsluitend een bijdrage in de kosten worden opgelegd voor
een woningaanpassing (artikel 3.8 lid 4 onderdeel e uitvoeringsbesluit en artikel 2.1.5 van de
wet). Voorwaarde voor het kunnen vragen van deze bijdrage in de kosten, is dat dit door de
gemeenteraad als zodanig in de verordening is bepaald.
Lid 3, lid 4, lid 5 en lid 6
De bijdrage in de kosten wordt vastgesteld conform het uitvoeringsbesluit. In lid 4 is het
uitgangspunt benadrukt dat de bijdrage de kostprijs van de voorziening niet mag
overstijgen: de gemeente mag geen winst maken op de bijdragen. In lid 5 en 6 is uitgelegd
hoe de kostprijs tot stand komt.
Lid 7
Voor het gebruik van het collectief vervoer is een afzonderlijke bepaling opgenomen. De
cliënt is op basis van deze bepaling een bijdrage in de vorm van een ritprijs en instaptarief
verschuldigd. Het rijk heeft deze mogelijkheid om de voorziening uit te zonderen via een
AMvB mogelijk gemaakt.
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Lid 8
De bijdrage in de kosten voor een maatwerkvoorziening in natura of een pgb wordt voor de
gemeente geïnd door het CAK. Voor de bijdrage in de kosten voor opvang geldt een
uitzondering (artikel 2.1.4 lid 6 van de wet). Hiervoor wijst de gemeenteraad in de
verordening een instantie aan die de bijdrage int. Dit is opgenomen in lid 8.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 19 december 2019.
De gemeenteraad voornoemd,
Mede namens de voorzitter,
De griffier,

Coll:

drs. P.H.A. van den Akker
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