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Onderwerp: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Voorstel/alternatieven
Voorgesteld wordt om de nieuwe Verordening maatschappelijke
ondersteuning vast te stellen.
De nieuwe verordening in werking te laten treden op 1 januari
2020.
De nieuwe verordening door de gemeente op de gebruikelijke
wijze te laten publiceren.
De huidige verordening in te trekken per 1 januari 2020.
Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit
De op 1 januari 2015 in werking getreden verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
is de afgelopen jaren tweemaal gewijzigd (eerste en tweede wijzigingsverordening). Voor het
opstellen van de nieuwe verordening is gewacht op de modelverordening van de VNG. Dit
na afstemming met de gemeenten. Op basis van deze modelverordening is dit concept tot
stand gekomen.
Wettelijke grondslag
n.v.t.
Inhoud extern advies
n.v.t.
Resultaat horen
n.v.t.
Belangenafweging
n.v.t.
Motivering
Leesbaarheid verordening
In het voortraject is aan de orde geweest dat er de wens was voor een beter leesbare
verordening. Daar heeft o.a. de juridische werkgroep zich over gebogen. Hier is het volgende
standpunt uitgekomen: De voorkeur wordt gegeven aan de klassieke verordening. Ook een
aangepaste, meer leesbare versie van de verordening zal niet gelezen worden door
klanten/betrokkenen. De verordening zal pas worden gelezen bij een juridische procedure en
dan is juiste eenduidige formulering van belang. Klanten/betrokkenen hebben naar de
inschatting van de juridische werkgroep meer aan een goede folder/website waarin de

rechten en plichten zijn opgenomen evenals de consequenties als deze niet worden
nageleefd. De kern van het advies is dat de verordening een juridisch document is; niet
zozeer geschreven voor de klant. In bezwaar en beroep wordt een besluit aan de
verordening getoetst. De formuleringen uit de verordening moeten aansluiten bij de
gangbare formuleringen binnen de rechtspraak. Het portefeuillehoudersoverleg heeft op 23
januari 2019 ingestemd met dit advies.
Abonnementstarief
In de verordening is het eerder door de portefeuillehouders ingenomen standpunt verwerkt
dat jongeren onder de 23 jaar en deelnemers aan arbeidsmatige dagbesteding vrijgesteld
worden van een eigen bijdrage in het kader van de wet. Bij deze twee groepen is gebleken
dat er reële kans is op zorgmijding. Zo heeft het Leger des Heils onderzoek gedaan naar de
problematiek van jongeren met meervoudige problemen, waarin wordt gepleit voor het
afschaffen van de eigen bijdrage voor jongeren. Deze jongeren betalen namelijk onder de
Jeugdwet geen eigen bijdrage en hebben vaak te maken met een heel laag inkomen. Om de
overgang van de Jeugdwet naar de Wmo te versoepelen, stellen we voor deze groep geen
eigen bijdrage te laten betalen. De tweede groep betreft deelnemers aan arbeidsmatige
dagbesteding. Deze vorm van dagbesteding is duidelijk anders dan reguliere dagbesteding
omdat de cliënten bijdragen aan een productieproces of aan de levering van diensten. Om
die reden voelt de dagbesteding als werk en wordt het als oneerlijk en demotiverend ervaren
dat je moet betalen om aan het werk te mogen. Het komt voor dat het opleggen van een
eigen bijdrage leidt tot beëindiging van de dagbesteding, met alle gevolgen van dien. Het
gaat hier om een doelgroep die overwegend bestaat uit personen met een psychiatrisch
ziektebeeld of (ernstige) psychische kwetsbaarheid.
Verschillen huidige verordening en modelverordening
Er is een detailoverzicht bijgevoegd van alle verschillen tussen de huidige verordening en de
modelverordening. Voor het gemak is er ook een samenvatting van de belangrijkste
verschillen bijgevoegd. Op basis van de VNG-modelverordening zijn de belangrijkste
verschillen met de huidige verordening in kaart gebracht en is een eerste concepttekst
opgesteld. Deze tekst is aangeboden aan de adviesraden en aan de juridische werkgroep.
Hieruit zijn enkele wijzigingen voortgekomen die zijn verwerkt in het nu voorliggende
concept. De juridische werkgroep was overwegend positief over de concepttekst. Het nu
voorliggende concept is ook aangeboden aan de lokale adviesraden.
Met de gemeenten is afgesproken dat de verordening in werking gaat treden op 1 januari
2020. Dit betekent dat de verordening dus dit jaar moet worden aangeboden aan de
gemeenteraden ter vaststelling en daarna moet worden gepubliceerd.
Financiële gevolgen
Inkomsten uit eigen bijdragen
Door de invoering van het wettelijk verplichte abonnementstarief per 1 januari 2020 dalen de
inkomsten uit de eigen bijdragen. In 2019 is hier al uitvoering aan gegeven in opdracht van
de centrale overheid, reeds bekend bij de gemeenten. Het besluit om twee categorieën vrij te
stellen van een eigen bijdrage zorgt daarnaast ook voor een vermindering van de inkomsten.
Dit is eerder besproken en akkoord bevonden in het portefeuillehoudersoverleg WIZ. Het
gaat naar schatting voor deze twee doelgroepen om de volgende bedragen:
Borsele : +/- € 11.000
Goes : +/- € 28.000
Kapelle : +/- € 5.000
Noord-Beveland : +/- € 2.500
Reimerswaal : +/- € 6.500
Het is niet mogelijk exact te bepalen om welke bedragen het gaat omdat dit afhangt van
meerdere factoren, bijvoorbeeld de gezinssamenstelling van de betrokken cliënt en de
mogelijke aanwezigheid van meerdere Wmo-voorzieningen.
Verder kent de verordening geen financiële consequenties.
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