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Beslispunten
1. De Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Scherpenzeel 2021 vast te
stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Wet maatschappelijke
ondersteuning Scherpenzeel 2020.
Inleiding
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 zorgt ervoor dat mensen naar
vermogen mee kunnen doen in de maatschappij. De raad is bevoegd om een aangepaste
verordening Wmo vast te stellen indien zich nieuwe inzichten of ontwikkelingen
voordoen.
We actualiseren de verordening op basis van de laatste modelverordening en
jurisprudentie, waarbij we ook enkele knelpunten opheffen die zijn aangedragen vanuit
de uitvoering. Hierdoor kunnen we goede en toegankelijke ondersteuning blijven
garanderen.
Beoogd effect/resultaat
Het actualiseren van de lokale regelgeving en kaderstelling ten aanzien van de Wmo en
voldoen aan de huidige wetgeving en jurisprudentie met behulp van de
modelverordening van de VNG.
Argumenten
1.1. De voorliggende verordening is gebasseerd op de laatste modelverordening VNG
van april 2019.
De huidige verordening is gebasseerd op de modelverordening van 2016, waarbij
vorig jaar enkele aanpassingen zijn gedaan ten aanzien van het
abbonementstarief. We namen ons voor om in 2020 een integrale verordening
Wmo en jeugd aan u voor te leggen. Over de model integrale verordening is
landelijk discussie ontstaan. We actualiseren daarom nu alsnog de verordening
op basis van de modelverordening 2019. Door het aanpassen van de verordening
verminderen wij eventuele juridische risico’s. We zijn voornemens om u in 2021
alsnog een integrale verordening voor te leggen.
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1.2. De Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning wordt aangepast op basis
van de modelverordening 2019, jurisprudentie en knelpunten in de uitvoering.
De verschillen tussen ‘oud en nieuw’ zijn opgenomen in de ‘was – wordt tabel’,
die ook als bijlage is gevoegd bij dit voorstel.
De wijzigingen zijn conform de modelverordening en over het algemeen
technisch van aard. We lichten enkele wijzigingen nader toe:

In artikel 10, lid 7 zijn afwijzingsgronden opgenomen zodat deze geldig zijn
in de rechtbank en ter versterking van de rechtszekerheid van de cliënt.
Deze toevoeging is conform omliggende gemeenten.

We handhaven het huidige beleid ten aanzien van het PGB tarief. We
brengen alleen een wijziging aan in het tarief ‘huishoudelijke hulp 1 niet
professioneel’. Hiervoor gaan we werken met één ongedifferentieerd tarief.
We brengen het tarief hiermee op het vereiste niveau van de CAO-VVT. Dit
zorgt tevens voor een eenvoudigere uitvoering.

Artikel 12 Lid 3 is toegevoegd: uitvoeringsregels PGB en gebruikelijke zorg
kunnen worden opgesteld. Hiermee borgen we dat het college nadat de raad
de verordening heeft vastgesteld, uitvoeringsregels kan opstellen, waarin
afspraken voor de inwoners en richtlijnen voor de uitvoering kunnen worden
opgenomen.

Het Financieel besluit PGB Wmo 2021 is toegevoegd waardoor de inwoners
en de consulenten onderbouwde richtlijnen hebben voor tariefstelling bij het
toekennen van persoonsgebonden budgetten wat bijdraagt aan een
transparante werkwijze. De verordening is hierop aangepast in artikel 12, lid
3. Inwoners geven aan transparantie en duidelijkheid te willen over de
tariefstelling PGB, de consulenten kunnen met deze richtlijntarieven
maatwerk bieden.
1.3. De Adviesraad sociaal domein heeft een positief advies gegeven.
De verordening is besproken met de Adviesraad in de vergadering van 17
september 2020 en bij brief van 15 oktober is een positief advies gegeven.
Kanttekeningen
1.1
Geen integrale verordening
In 2021 willen wij toewerken naar een integrale verordening Wmo en
Jeugdhulp. Op dit moment wijst jurisprudentie uit dat de inhoudelijke
verschillen hiervoor nu nog te groot zijn.
1.2
Geen wijzigingen die leiden tot besparing
We zien binnen de wettelijke kaders geen opties om via keuzes in de
verordening te besparen op de uitgaven voor de Wmo. We volgen de
ontwikkelingen hierin in andere gemeentes nauwgezet. U hebt de keuze om het
PGB tarief lager vast te stellen, bijvoorbeeld op 90 of 80% van het tarief voor
zorg in natura. Dat vergt afwijking van het huidige beleid ten aanzien van
keuzevrijheid voor PGB’s. Met het PGB moet de cliënt tijdig veilige,
doeltreffende en kwalitatief goede ondersteuning kunnen organiseren en
hiervoor is maatwerk nodig.
Proces (procedure/vervolg/evaluatie
Op basis van de verordening worden uitvoeringsregels opgesteld.
In 2021 wordt de verordening geevalueerd en wegen we opnieuw af om te gaan werken
met een integrale verordening Wmo en jeugd.

cc.:
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Duurzaamheidsaspecten
Ongewijzigd.
Uitvoering
Na vaststelling van de verordening door de raad wordt deze bekend gemaakt door
publicatie op de landelijke website www.overheid.nl/lokaleregelingen en op de
gemeentelijke website.
Financiële aspecten
nvt
Begrotingswijziging: nee
Juridische aspecten / grondslag
Op grond van artikel 2.1.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 stelt de
gemeenteraad bij verordening regels vast die o.a. zien op wijze waarop -/op basis
waarvan een cliënt voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt, op welke wijze
een PGB wordt vastgesteld en welke eisen er worden gesteld aan de kwaliteit van
voorzieningen. Uitgangspunt van dit voorstel is de huidige verordening en het model van
de VNG. In het voorstel staat onderbouwd benoemd op welke punten de voorgestelde
nieuwe verordening afwijkt van het VNG-model.
Evaluatie
De uitvoering van de verordening heeft continue de aandacht, waardoor een apart
evaluatiemoment niet noodzakelijk is.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,

W.M. van de Werken
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De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 augustus 2020;
gelet op artikel 2.1.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
met in achtneming van het advies van 15 oktober 2020;

besluit
1. De ‘Verordening wet maatschappelijke ondersteuning Scherpenzeel 2021’ vast te
stellen, onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening wet maatschappelijke
ondersteuning Scherpenzeel 2020’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 17 december 2020.

B.S. van Ginkel-Schuur
griffier

M.J. Zwankhuizen
voorzitter (wnd)

