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Geacht college,
Inleiding
Wij hebben uw aanvraag om advies over de Verordening maatschappelijke ondersteuning
2021 in behandeling genomen en zijn tot het volgende advies gekomen.
Verzamelde informatie ten behoeve van ons advies
- De conceptverordening maatschappelijke ondersteuning 2021, toegestuurd op 7
september 2020
- De ‘was – wordt’ tabel met een vergelijking tussen de bestaande verordening en de
nieuwe verordening 2021
- Het Financieel Besluit Wmo 2021
- De mondelinge behandeling van de conceptverordening in de vergadering van 17
september 2020, waarin de heren Buitenhuis en Luursema van de Afdeling
Gemeentewinkel een toelichting hebben gegeven en vragen hebben beantwoord, bij
afwezigheid van mevrouw Van der Linden.
Beoordeling
De verordening Wmo wordt nu aangepast, omdat over de eerder gewenste integrale
verordening jeugdhulp en Wmo te veel juridische twijfels zijn ontstaan. Daarom is
besloten om de losse verordeningen aan te passen. Er is onderling wel afstemming
gezocht, bijvoorbeeld over de procedure en het PGB en dat is positief.
De Wmo verordening is aangepast op basis van een aantal wetswijzigingen. Er is een
tabel gemaakt met artikelen en wijzigingen daarop. Met name het PGB gedeelte is
uitgebreider omschreven. Het PGB gedeelte is duidelijker geworden en als uitgangspunt
is opgenomen dat eerst de ondersteuningsvraag wordt beoordeeld. Het is goed om deze
regels te hebben om veel discussie te voorkomen.
De Adviesraad heeft uit de toelichting begrepen dat – binnen de kaders van de Wmo iedere gemeente lokale keuzen kan maken t.a.v. het PGB. In de vergadering is ook
toegelicht dat de normbedragen voor een professional verschillend kunnen zijn. Een
ZZP’er is ook een professional, maar krijgt vanwege het ontbreken van overhead t.o.v.
van zorgaanbieders een tarief van 85%. ZZP’ers kunnen goedkoper werken en daarom is
er een korting op het normbedrag vastgesteld. Die korting is met name voor de
huishoudelijke hulp voortgekomen uit aanbestedingen uit het verleden. Het is goed om
een korting te kunnen motiveren aan de hand van de aanbestedingspraktijk.

Ter vergadering bleven een drietal zaken onduidelijk:

a. In het Financieel Besluit Wmo staan op pagina 3 in de kop bedragen excl. BTW. Bij
narekening is ons gebleken dat de vermelde bedragen inclusief BTW zijn.
b. De vraag is ook waar de individuele begeleiding onder valt. Dit komt nl. niet terug in
het Financieel Besluit Wmo.
c. Ter vergadering is aangegeven dat het Financieel Besluit Wmo onderdeel is van de
verordening. De verwijzing in de verordening ontbreekt echter. In het Financieel
Besluit zou moeten staan wie bevoegd is om de tarieven vast te stellen.
Toegezegd is in de vergadering dat deze zaken uitgezocht zullen worden.
Advies
De verordening schept duidelijke kaders voor de consulenten en ook voor inwoners. Op
basis van de stukken en de mondelinge toelichting geven wij daarom een positief
advies.
Wel ontvangen wij nog graag schriftelijk antwoord op de volgende vragen:
a. Zijn de bedragen in de kop van het Financieel Besluit Wmo in- of exclusief BTW?
b. Waar valt de individuele begeleiding onder? (want dit is niet in het Financieel Besluit
vermeld).
c. Wat is de juridische status van het Financieel Besluit, nu de verwijzing in de
verordening Wmo ontbreekt?
Mochten er bij uw College naar aanleiding van dit advies nog vragen zijn, dan wij graag
bereid deze te beantwoorden.
Met een vriendelijke groet,
Gerrit van Weelden
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein
Gemeente Scherpenzeel
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