Aanpassing verordening
Artikel

Was

Wordt

Toelichting

Artikel 1.1

algemeen gebruikelijke voorziening:

algemeen gebruikelijke voorziening: een

Het gaat niet alleen over

een voorziening die niet speciaal

voorziening die niet speciaal bedoeld is voor

producten maar ook diensten

bedoeld is voor mensen met een

mensen met een beperking, die algemeen

en activiteiten.

beperking, die algemeen verkrijgbaar is

verkrijgbaar is en die niet of niet veel

en die niet of niet veel duurder is dan

duurder is dan vergelijkbare producten,

vergelijkbare producten.

diensten, activiteiten of andere maatregelen.

budgetplan: een overzicht van de door o

motivatieplan: een overzicht van de door de

Wegwijs+ werkt met een

de cliënt voorgenomen besteding van

cliënt voorgenomen besteding van het te

motivatieplan ipv budgetplan

het te verlenen persoonsgebonden

verlenen persoonsgebonden budget.

Artikel 1.1

budget.
Artikel 2.1

De melding kan schriftelijk, mondeling,

De melding kan schriftelijk, mondeling,

Het Wmo-loket van de

telefonisch of per e-mail worden

telefonisch of per e-mail worden gedaan

gemeente Vught heet Wegwijs+

gedaan door of namens de cliënt bij

door of namens de cliënt bij het Wmo-loket

Wegwijs+
Artikel 3.1.7

Om een huishouden te voeren, zoals

Om een huishouden te voeren, zoals bedoeld

Het woord ‘tijd’ toegevoegd

bedoeld in lid 1 van dit artikel neemt

in lid 1 van dit artikel neemt het college bij

n.a.v. uitspraak Centrale raad

het college bij de toekenning van een

de toekenning van een maatwerkvoorziening

van Beroep (CrvB).

maatwerkvoorziening over hulp bij het

over hulp bij het huishouden in ieder geval

huishouden in ieder geval een besluit

een besluit over de noodzaak van het

over de noodzaak van het verrichten

verrichten dan wel het bieden van

dan wel het bieden van ondersteuning

ondersteuning bij de onderstaande taken

Artikel 6.1

bij de onderstaande taken alsmede de

alsmede de hierbij behorende frequentie en

hierbij behorende frequentie, te weten.

tijd, te weten.

1. De cliënt is een bijdrage

1. De cliënt is een bijdrage verschuldigd voor

Artikel over de eigen bijdrage

verschuldigd voor een

een maatwerkvoorziening in natura of PGB

wordt aangepast conform VNG

maatwerkvoorziening in natura of PGB

conform het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

modelverordening en

conform het Uitvoeringsbesluit Wmo

2. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening

uitvoeringsbesluit Wmo.

2015.

in natura of pgb ten behoeve van een

2. De bijdrage voor een

woningaanpassing voor een minderjarige

maatwerkvoorziening, zijnde

cliënt is verschuldigd door de

beschermd wonen of opvang, is

onderhoudsplichtige ouders, daaronder

conform het Uitvoeringsbesluit Wmo

begrepen degene tegen wie een op artikel

2015.

394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

3. De bijdrage dan wel het totaal van

gegrond verzoek is toegewezen, en degene

de bijdragen, met uitzondering van de

die anders dan als ouder samen met de

bijdrage voor beschermd wonen of

ouder het gezag uitoefent over een cliënt.

opvang, is nooit hoger dan de kostprijs,

3. in afwijking van het eerste lid wordt er een

met een maximum van € 17,50 per

instapprijs en ritprijs gevraagd voor het

bijdrageperiode voor de cliënt of de

collectief vervoer. Per 1-1-2020 staat de

gehuwde cliënten tezamen.

instapprijs en ritprijs voor Wmo-reizigers op

2. De bijdrage voor een

€ 0,70 per zone. De meest actuele tarieven

maatwerkvoorziening in natura of pgb

van het collectiefvervoer zijn terug te vinden

ten behoeve van een

op http://www.regiotaxi-

woningaanpassing voor een

shertogenbosch.nl/wat-kost-het

minderjarige cliënt is verschuldigd door

4. In afwijking van het eerste lid wordt de

de onderhoudsplichtige ouders,

bijdrage voor maatwerkvoorzieningen, niet

daaronder begrepen degene tegen wie

zijnde beschermd wonen of opvang, op nihil

een op artikel 394 van Boek 1 van het

gesteld voor klanten met een bijdrageplichtig

Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is

inkomen dat lager is dan 110% van het

toegewezen, en degene die anders dan

sociaal minimum.

als ouder samen met de ouder het
gezag uitoefent over een cliënt.
3. in afwijking van het eerste lid wordt
er een instapprijs en ritprijs gevraagd
voor het collectief vervoer. Per 1-12020 staat de instapprijs en ritprijs
voor Wmo-reizigers op € 0,70 per zone.
De meest actuele tarieven van het
collectiefvervoer zijn terug te vinden op
http://www.regiotaxishertogenbosch.nl/wat-kost-het
4. In afwijking van het eerste lid wordt
de bijdrage voor
maatwerkvoorzieningen, niet zijnde
beschermd wonen of opvang, op nihil
gesteld voor klanten met een
bijdrageplichtig inkomen dat lager is
dan 110% van het sociaal minimum.
5. De bijdrage voor opvang wordt

vastgesteld en geïnd door de instelling
waar de cliënt verblijft.
Artikel 6.2

Voor een algemene voorziening is geen

Wordt verwijderd

bijdrage verschuldigd conform het

Is niet meer van toepassing
n.a.v. wetswijziging.

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Artikel 10.1

Het college zorgt voor diverse vormen

Het college zorgt voor diverse vormen van

Laatste zin wordt verwijderd

van ondersteuning aan en waardering

ondersteuning aan en waardering van

want spreekt voor zich en hoeft

van mantelzorgers. Daaronder valt

mantelzorgers. Daaronder valt onder andere

niet in een verordening.

onder andere het bieden van hulp bij

het bieden van hulp bij het huishouden en

het huishouden en informatie en

informatie en advies.

advies. De ondersteuning is goed
toegankelijk voor mantelzorgers.
Toelichting

Algemeen

H6

In het regeerakkoord is afgesproken
dat voor Wmo-voorzieningen een vast
tarief van € 17,50 per periodebijdrage
zal worden ingevoerd
(abonnementstarief). Voor de invoering
van het abonnementstarief is een
wetswijziging vereist en daarom kan de
maatregel pas per 1 januari 2020

Wordt verwijderd

Is niet meer van toepassing
n.a.v. abonnementstarief Wmo.

volledig worden ingevoerd. Voor 2019 is
door de minister gekozen voor een
tussenvorm. Het Uitvoeringsbesluit
Wmo2015 wordt voor 2019 zo gewijzigd
dat een maximale periodebijdrage van
€ 17,50 voormaatwerkvoorzieningen per
1 januari 2019 van kracht wordt. Het
Besluit verlaging bijdrage Wlz zorgen
maatschappelijke ondersteuning
(Kamerstukken II 2017/18, 34 104, nr.
225 (hierna: Besluit)) ligt momenteel
nog ter advisering bij de Afdeling
advisering van de Raad van State. Het
Besluit is voorgehangen bij de Tweede
en Eerste Kamer. Het advies wordt eind
september 2018 verwacht. Kort daarop
volgt het nader rapport van de minister,
waarna het Besluit volgens planning in
september/oktober gepubliceerd kan
worden.
Artikel 6.1 Maatwerkvoorziening
Dit artikel regelt dat een cliënt bij de
verstrekking van een

maatwerkvoorziening een bijdrage is
verschuldigd. Onder de Wmo 2015 is nu
ook een bijdrage voor een
woningaanpassing ten behoeve van
kinderen jonger dan 18 jaar
verschuldigd. De kaders voor de hoogte
van de bijdrage zijn vastgelegd in het
landelijke Uitvoeringsbesluit Wmo
2015, waarbij er drie verschillende
systematieken zijn voor:
1. maatwerkvoorzieningen ten behoeve
van de zelfredzaamheid en participatie,
2. maatwerkvoorziening beschermd
wonen
3. maatwerkvoorziening opvang
Bij beschermd wonen en opvang wordt
voor de hoogte van de bijdrage de
landelijke regeling (Uitvoeringsbesluit
Wmo 2015) gevolgd, waarbij wordt
uitgegaan van de maximale variant. Bij
maatwerkvoorzieningen ten behoeve
van de zelfredzaamheid of participatie
is gekozen voor een lager marginaal
tarief (10% i.p.v. 15%), hetgeen leidt tot

een lagere bijdrage.
Artikel 6.2 Algemene voorziening
Voor de algemene voorziening is de
cliënt geen bijdrage verschuldigd. Wel
kan de burger een kleine vergoeding
moeten betalen aan de aanbieder van
de algemene voorziening voor het
gebruik. Hierbij valt te denken aan een
vergoeding van bijvoorbeeld € 2,50 voor
het gebruik van een welzijnsdienst.
H10

De gemeente Vught geeft hier invulling

Wordt verwijderd

Mantelzorgbeleid is nu

aan volgens het vastgestelde

onderdeel van lokale sociale

mantelzorgbeleid, gemeenteraad juni

agenda.

2015.
H11

Artikel 11.4 Overgangsrecht
Dit artikel bevat het overgangsrecht
voor doorlopende voorzieningen die zijn
verstrekt op basis van de Wmo en de
daarbij behorende verordening.
Artikel 11.5 Inwerkingtreding
Dit artikel regelt de inwerkingtreding

Wordt verwijderd

De toelichting is overbodig.

van deze verordening.
Artikel 11.6 Citeertitel
Dit artikel regelt tenslotte hoe deze
verordening geciteerd kan worden. Het
jaartal wordt in de naam opgenomen
om de opeenvolgende verordeningen te
kunnen onderscheiden.

