Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 6.2
Doetinchem, 12 december 2018

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019
Te besluiten om:
In de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2019 (hierna:
Verordening Wmo) de volgende punten als belangrijkste wijziging op te nemen:
1. De Verordening in lijn te brengen met hetgeen op 10 juli jl. besloten is betreffende de
aanpassingen in de Algemene Voorziening Schoonmaakhulp (artikel 9.4, artikel 20).
2. Criteria vast te stellen voor het beheer van een persoonsgebonden budget door een
vertegenwoordiger (artikel 17).
3. De huidige bepalingen over de inkomensafhankelijke eigen bijdrage te vervangen door het
abonnementstarief (artikel 21).
en daarmee
4. De Verordening Wmo met ingang van 1 januari 2019 vast te stellen.
Context
Vanwege jaarlijkse ontwikkelingen dient de Verordening Wmo te worden geactualiseerd.
Deze ontwikkelingen zijn onder andere:
 maatregelen Regeerakkoord;
 beleidswijzigingen;
 jurisprudentie.
De Verordening Wmo treft u bijgaand aan. Er is advies ingewonnen bij de sociale raad over de
verordening. Dit advies en de reactie van ons college daarop zijn bijgevoegd.
Wat betreft de Verordening jeugdhulp geldt dat zich slechts ontwikkelingen hebben
voorgedaan die geen effect hebben op de Verordening jeugdhulp Doetinchem 2018; deze kan
dan ook ongewijzigd in stand blijven. In de toelichting op artikel 17 van de Verordening
jeugdhulp is te lezen dat het vermelde jaartal het jaar van vaststelling betreft, niet de
geldigheidsduur. Deze is in beginsel onbeperkt vanaf de datum van inwerkingtreding.
Een nieuwe Verordening Jeugdhulp vaststellen is dan ook niet nodig.
Beoogd effect
Regels die in overeenstemming zijn het Beleidskader Sociaal Domein 2017-2020, de praktijk en in
lijn zijn met de jurisprudentie, waarmee onze inwoners aanspraak kunnen maken op
maatschappelijke ondersteuning.
Argumenten
In algemene zin gaat het over het in lijn brengen van de regelgeving en waar mogelijk met de
modelverordening van de VNG.
1.1 Aanpassing in de verordening is noodzakelijk vanwege de vastgestelde wijzigingen
De verordening dient gewijzigd te worden, omdat wij de criteria voor de toegang van de
Algemene Voorziening Schoonmaakhulp hebben aangepast en de stapeling van kosten
weggenomen. Deze wijzigingen dienen te worden opgenomen in de verordening. Vanwege de
impact op onze inwoners was het van belang de aanpassingen op korte termijn in te voeren.
U bent hierover geïnformeerd (raadsmededeling 2018-64). Afgesproken is dat de wijzigingen
aan de verordening zo spoedig mogelijk op een later moment aan u zouden worden
aangeboden.
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2.1 Hiermee wordt belangenverstrengeling voorkomen
Als de cliënt de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken uitvoert met hulp van een
vertegenwoordiger, toetst het college deze persoon op dezelfde voorwaarden als de cliënt.
Daarnaast gelden nog enkele aanvullende voorwaarden waardoor het niet langer mogelijk is
dat een cliënt zich bij het beheer van zijn persoonsgebonden budget laat vertegenwoordigen
door zijn zorgaanbieder. Op deze manier worden ongewenste belangenverstrengeling en een
subjectieve beoordeling voorkomen.
3.1 Dit is conform de Algemene Maatregel van Bestuur
Met ingang van 1 januari 2019 wordt het abonnementstarief ingevoerd met een Algemene
Maatregel van Bestuur. Voor Wmo-voorzieningen zal een vast tarief van € 17,50 per
periodebijdrage (vier weken) worden ingevoerd. Uitgezonderd zijn cliënten die gebruikmaken
van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. Zij blijven een inkomensafhankelijke eigen
bijdrage betalen. De maximale periodebijdrage van € 17,50 geldt bovendien niet voor niet AOWgerechtigde meerpersoonshuishoudens. Deze groep wordt vrijgesteld van het betalen van de
eigen bijdrage.
4.1 De gemeenteraad heeft de verordenende bevoegdheid (Gemeentewet artikel 147, lid 1)
Met het vaststellen van de Verordening Wmo is het mogelijk om rechtmatige besluiten te nemen
over maatschappelijke ondersteuning.
Kanttekeningen
3.1 Aanzuigende werking abonnementstarief
Het Rijk compenseert gemeenten slechts deels voor het directe verlies aan eigen bijdragen en de
te verwachten aanzuigende werking van het abonnementstarief. De invoering van het
abonnementstarief is echter onvermijdbaar, omdat het een besluit van het kabinet is. Wel wordt
er door de VNG en het ministerie van VWS een monitor ontwikkeld om inzicht te krijgen in de
omvang van de aanzuigende werking. De aanzuigende werking wordt met name voor
huishoudelijke hulp verwacht. In het tweede kwartaal van 2019 krijgen wij een plan
gepresenteerd met voorstellen voor de duurzame inzet van huishoudelijke ondersteuning in
de gemeente Doetinchem, rekening houdend met de recente ontwikkelingen en financiële
compensatie vanuit het Rijk.
Financiën
Het Wmo-beleid voeren we uit binnen programma 6 sociaal domein. Het Rijk voegt extra
middelen toe aan Interbestuurlijk Programma (IBP-VNG) waarmee de gemeente gecompenseerd
wordt voor nieuwe taken en gevolgen van wetswijzigingen. We weten dat de budgetten binnen
het sociaal domein onder druk staan. Door middel van een taskforce zullen we meer grip
moeten krijgen op de sturing en beheersing.
Vervolg
Na vaststelling van de verordening wordt deze op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en treedt
de Verordening Wmo op 1 januari 2019 in werking.
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Bijlagen
1. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2019
2. Advies van de sociale raad
3. Reactie van het college van B&W op het advies van de sociale raad
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
drs. T. Kemper

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2019;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
besluit:
in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2019 (hierna:
Verordening Wmo) de volgende punten als belangrijkste wijziging op te nemen:
1. De Verordening in lijn te brengen met hetgeen op 10 juli jl. besloten is betreffende de
aanpassingen in de Algemene Voorziening Schoonmaakhulp (artikel 9.4, artikel 20).
2. Criteria vast te stellen voor het beheer van een persoonsgebonden budget door een
vertegenwoordiger (artikel 17).
3. De huidige bepalingen over de inkomensafhankelijke eigen bijdrage te vervangen door het
abonnementstarief (artikel 21).
en daarmee
4. De Verordening Wmo met ingang van 1 januari 2019 vast te stellen.
Aldus besloten in zijn vergadering van 20 december 2018,

, griffier

, voorzitter

