Gemeente fl Bergen op Zoom

Aan de leden en duoburgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

Uw kenmerk

Ons kenmerk

U17-016648

Datum

Uw brief

Beh. door

M. Hamels

Doorkiesnr.

Afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling, Maatschappij

Bijlage(n)

Onderwerp:

schrijftleijke beantwoording
verwachtingen nieuwe Wmoverordening

7 NOV. 2017

Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Tijdens de vergadering van de commissie Mens S Maatschappij op 31 oktober jongsleden is naar aanleiding van vragen
van de BSD en GroenLinks toegezegd u nader te informeren over de voorgenomen aanpassingen van de Wmoverordening. Naar aanleiding hiervan informeren wij u als volgt.
Er zijn door de gemeente Bergen op Zoom diverse documenten opgesteld die toezien op de uitvoering van de Wmo:
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning: regels die een gemeentebestuur mag uitvaardigen
en waar burgers zich aan moeten houden. De verordening wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
Uitvoeringsbesluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (voorheen Financieel besluit voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning): nadere (financiële) uitwerking van de verordening waarvoor de bevoegdheid
bij het college is gelegd. Het uitvoeringsbesluit wordt vastgesteld door het college.
Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning: beleidsmatige uitwerking van de verordening en
het uitvoeringsbesluit. Ook de beleidsregels worden vastgesteld door het college.
Naar aanleiding van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (hierna te noemen CRvB), maar ook door een
Algemene Maatregel van Bestuur (hierna te noemen AMvB) dienen gemeenten de hierboven beschreven documenten
aan te passen. Het afgelopen 1,5 jaar zijn er uitspraken gedaan door de CRvB, waarvan sommige betrekking hadden op
de verordening en/of het uitvoeringsbesluit en sommige op de beleidsregels.
Aan de uitspraken van de CRvB van 18 mei 2016 met betrekking tot het gemeentelijke beleid voor huishoudelijke
ondersteuning, hebben wij op 28 juni 2017 gehoor gegeven door het vaststellen van nieuwe beleidsregels voor
huishoudelijke ondersteuning. De nieuwe beleidsregels zijn uiteraard op de wettelijk voorgeschreven manier
gepubliceerd en eveneens gecommuniceerd middels een artikel op de gemeentepagina in de Bergen op Zoomse Bode.
De aanpassingen in de verordening (welke in december aan u wordt voorgelegd) hebben geen betrekking op de
uitspraken van de CRvB over het beleid voor huishoudelijke ondersteuning, maar zijn een gevolg van de volgende
jurisprudentie:
Uitspraak CRvB 18 mei 2016: De CRvB heeft op 18 mei 2016 geoordeeld dat de gemeenteraad bij
raadsverordening moet bepalen of er een bijdrage is verschuldigd voor het gebruik van algemene voorzieningen en
maatwerkvoorzieningen en wat de hoogte is van deze eigen bijdrage. Delegatie van de bevoegdheid tot het
vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage wordt als niet toelaatbaar bestempeld. De CRvB heeft geoordeeld
dat er geen wettelijke grondslag in de Wmo 2015 is om het vaststellen van de hoogte te delegeren aan het college.
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Uitspraak CRvB 17 mei 2017: De CRvB heeft op 17 mei 2017 geoordeeld dat in de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Emmen 2015 ten onrechte is bepaald dat het college nadere regels kan stellen over de
hoogte van het persoonsgebonden budget (hierna: pgb) en het vaststellen van het pgb. Aangegeven wordt dat
gemeenteraden terughoudend dienen te zijn bij het delegeren van bevoegdheden aan het college. De essentialia
van het voorzieningenpakket binnen de Wmo dient in de verordening te worden vastgelegd. Het differentiëren met
betrekking tot de hoogte van pgb-tarieven behoort tot de essentialia.
AMvB reële kostprijs thuisondersteuninq: De Wmo verplicht de gemeenteraad tot het stellen van regels voor een
goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van een voorziening. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
over een reële kostprijs thuisondersteuning regelt hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld en geeft het
college de opdracht Wmo-voorzieningen in te kopen tegen een reële prijs. Het landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
is daartoe gewijzigd met ingang van 1 juni 2017. De kern van de AMvB is terug te vinden in artikel 5.4 van het
landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. De AMvB is op 1 juni 2017 in werking getreden en vervangt de Code
verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning die de Brabantse Wal gemeenten ondertekend hebben.
Bovenstaande is ook aan u toegelicht bij de bespreking van de Wmo-monitorop 3 oktober 2017.
Ik vertrouw erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mevr. drs. Y.J.M.M. Kammeijer-Luycks
Wethouder.

