Verschillen huidige verordening en modelverordening 2019
Onderstaande opsomming is volgens de nieuwe indeling in de modelverordening en (LET OP!) de
aanpassingen op de modelverordening zoals aangegeven in de ledenbrief van 12 juni 2019 over de
implementatie van het Wmo abonnementstarief.
Dit overzicht betreft een samenvatting van de verschillen op hoofdlijnen. Een uitgebreid overzicht
van de verschillen op detailniveau is beschikbaar.
Opschrift
• Het opschrift in de modelverordening is behoorlijk ingeperkt. Alleen de vaststellingstekst en
de verwijzing naar de Wmo resteert.
Artikel 1
• De volgende definities zijn toegevoegd: andere voorziening, dagbesteding en arbeidsmatige
dagbesteding.
• De volgende definities zijn komen te vervallen: gesprek, hulpvraag en melding. Ook de
definities die in de oude verordening vermeld stonden van voorliggende voorziening,
voorziening in natura, ingezetene, formele ondersteuning en informele ondersteuning zijn
komen te vervallen. De reden hiervoor is dat deze begrippen in verband met enkele
aanpassingen niet meer terugkomen in de verordening. De definities van (in)formele
ondersteuning staan vermeld in de beleidsregels.
Artikel 2
• Een nieuw artikel is ingevoegd wat gaat over het aanbod van algemene en
maatwerkvoorzieningen en de opsomming hiervan.
Artikel 3
• Artikel 2 (uit de oude verordening) is veranderd in artikel 3.
• Nieuwe tekst is opgenomen over het sturen van een schriftelijke ontvangstbevestiging van
de melding naar de cliënt en waarbij gewezen moet worden op de mogelijkheid van gratis
cliëntondersteuning en het indienen van een persoonlijk plan.
Artikel 4
• Artikel 5 is veranderd in artikel 4.
• In dit artikel wordt de term ‘Gesprek’ vervangen door ‘Onderzoek naar de behoeften,
persoonskenmerken en voorkeuren’. Niet langer wordt de vorm als aanknopingspunt
genomen, maar het doel.
• Lid 4 is komen te vervallen.
Artikel 5
• Artikel 6 is veranderd in artikel 5.
• Lid 1, 3, 4 en 5 zijn komen te vervallen.
• Verder staat vermeld dat de schriftelijke weergave wordt verstrekt aan de cliënt. In de
nieuwe modelverordening is hieraan toegevoegd ‘dan wel zijn vertegenwoordiger’.
Artikel 6
• Artikel 7 is veranderd in artikel 6.
• De nieuwe tekst uit de modelverordening wordt hier overgenomen.

1

Artikel 7
• Artikel 8 verandert in artikel 7.
• Een nieuw lid is ingevoegd onder lid 4 waarin wordt omschreven wanneer een cliënt in
aanmerking kan komen voor een financiële maatwerkvoorziening. De toevoeging van dit lid
heeft als doel specifieke criteria vast te stellen om de inzet van financiële
maatwerkvoorzieningen te beperken tot die gevallen waar ze een duidelijke meerwaarde
hebben of waar geen alternatief in natura voorhanden is.
• Het punt over ongewenst gedrag blijft gehandhaafd en wordt geplaatst onder lid 8.
• De tekst die in de oude verordening staat vermeld onder artikel 8a Weigeringsgronden, komt
niet meer voor in de modelverordening. De Wmo draagt de gemeente niet op om
weigeringsgronden in de verordening op te nemen. Weigeringsgronden staan deels expliciet
in de Wmo zelf: zie het zesde lid van artikel 2.3.5. En deels impliciet in de vorm van de
voorwaarden waaronder de client in aanmerking kan komen voor een Wmo voorziening die
in de Wmo worden opgesomd. Zie artikel 1.2.1, 1.2.2, het vijfde lid van artikel 2.3.6. Voldoet
de client niet aan een van de voorwaarden, dan mag de gemeente de aanvraag afwijzen. De
gemeente mag geen nieuwe weigeringsgronden in de verordening opnemen die niet
expliciet in de Wmo staan.
De VNG heeft er voor gekozen geen artikel over weigeringsgronden in de verordening op te
nemen omdat zij dat overbodig vinden en het artikel misschien uitlokt om meer
weigeringsgronden toe te voegen dan die in de wet staan.
In artikel 7 “criteria voor een maatwerkvoorziening” staat daarentegen positief geformuleerd
onder welke voorwaarden de client wél in aanmerking kan komen voor een voorziening.
Dat past beter bij de rol van de Wmo: uitnodigend naar burgers toe om met hun probleem
naar het wijkteam of Wmo loket van de gemeente te gaan.
Artikel 8
• Artikel 9 verandert in artikel 8.
Artikel 9
• Artikel 10 verandert in artikel 9.
• Er is een nieuwe ‘sub’ ingevoegd die geplaats is onder sub d, te weten: ‘welke voorwaarden
aan het pgb verbonden zijn’.
Artikel 10
• Artikel 11 verandert in artikel 10.
• Lid 2 sub a (voorheen lid 3 sub a) is uitgebreid door de tekst ‘over hoe hij het pgb gaat
besteden’ te veranderen in uitgebreidere tekst waardoor de uiteenzetting van een opgesteld
plan nader gespecificeerd wordt.
• In de modelverordening worden twee varianten voorgesteld onder lid 3 sub b. Dit betreft de
ministeriële regeling waar geen gebruik van wordt gemaakt. Deze sub b wordt dan ook niet
overgenomen. Sub b uit de oude verordening blijft gehandhaafd.
Artikel 11
• Artikel 12a verandert in artikel 11 → door de aanpassingen op de modelverordening zoals
aangegeven in de ledenbrief van 12 juni 2019 over de implementatie van het Wmo
abonnementstarief.
• De titel van het artikel is aangepast: ‘Bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen of
pgb’s en bij verordening aangewezen algemene voorzieningen’.
• Het inkomens- en vermogensaspect van de cliënt is komen te vervallen in dit artikel.
• Lid 2 t/m 6 zijn nieuw (zie ook de ledenbrief van 12 juni).
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•
•

In lid 5 worden de doelgroepen vermeld die worden vrijgesteld van het betalen van de eigen
bijdrage, te weten cliënten die arbeidsmatige dagbesteding uitvoeren en 18 tot en met 22jarigen.
Er is een nieuw lid 8 ingevoegd (zie ledenbrief 12 juni) waarbij de volgend tekst vermeld
wordt: In afwijking van artikel 2.1.4a, vierde lid, van de wet bedraagt de hoogte van de eigen
bijdrage voor de maatwerkvoorzieningen voor vervoer een vastgesteld bedrag per kilometer.

Artikel 15
• Onder lid 3 is een nieuwe sub d ingevoegd, te weten: ‘de cliënt niet langer dan … verblijft in
een instelling als bedoeld in de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet’. Het gaat
hier om 2 maanden.
Artikel 17
• Artikel 15b verandert in artikel 17.
Artikel 18
• Artikel 16 verandert in artikel 18.
Artikel 19
• Artikel 17 verandert in artikel 19.
Artikel 20
• Artikel 18 verandert in artikel 20.
Artikel 21
• Artikel 19 verandert in artikel 21.
Artikel 22
• Artikel 20 verandert in artikel 22.
Artikel 23
• Artikel 21 verandert in artikel 23.
Artikel 24
• Artikel 22 verandert in artikel 24.
• De tekst uit de modelverordening en ook de tekst uit de huidige verordening zal niét worden
opgenomen in de nieuwe verordening. Er is gekozen voor de volgende nieuwe tekst: De
werking van de verordening wordt doorlopend in de praktijk getoetst. Indien blijkt dat er
aanpassingen noodzakelijk zijn, zal er een wijzigingsvoorstel worden ingediend.
Artikel 25
• Artikel 23 verandert in artikel 25.
Artikel 26
• Artikel 24 verandert in artikel 26.

3

