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Verordening Wet maatschappelijke
ondersteuning 2O2O

Geachte heer Vredenduin,

Op 17 oktober jl. heeft u ons een brief gestuurd met een advies over de verordening
maatschappelijke ondersteuning 2020. Wij bedanken u hiervoor en willen u graag op basis
van deze brief van een reactie voorzien.
Abonnementstarief
U stelt terecht dat de invoering van het abonnementstarief voor veel inwoners een verlaging
van de kosten voor voorzieningen betekent. De verlaging heeft ook een aanzuigende
werking op het beroep dat op de Wmo wordt gedaan. We zullen dan ook onderzoeken hoe
de ondersteuning in de toekomst vorm kan krijgen, waarbij de zorg toegankelijk blijft voor
inwoners en betaalbaar voor de gemeente. Uiteraard zullen wij u hierover op de hoogte
brengen en u dan ook om advies vragen.
Woningaanpasslng en verhuizing
U geeft aan dat bij woningaanpassingen wordt onderzocht of verhuizen de goedkoopst

compenserende oplossing is. U herhaalt uw advies uit een eerdere brief: bij de afweging
"aanpassen of verhuizen" moet ook gekeken worden naar de gevolgen voor het sociale
netwerk van de betreffende inwoner(s).
ln de praktijk kijken we niet alleen naar de kosten, maar ook naar de gevolgen van een
verhuizing. Wanneer het informele netwerk of zorg wegvalt dan wegen we deze factoren af
tegen de verhuizing. De kosten voor bijvoorbeeld begeleiding elders kunnen ook toenemen,
waardoor de zorg alleen maar vermeerderd. Daarnaast willen we als gemeente
eenzaamheid bestrijden en daarom blijft de beoordeling voor een verhuizing ook maatwerk.
Criteria voor een maatwerkvoorziening
U stelt in artikel 8 lid 3 dat ten opzichte van de huidige verordening is opgenomen dat een
cliënt enkel in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening voor zover een passende
bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt
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gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan
blijven. U vraagt zich aÍ of dit onder de huidige verordening niet het geval was.
Dit was in de huidige verordening zeker het geval. De huidige verordening beschrijft dat
inwoners een maatwerkvoorziening ontvangen wanneer er belemmeringen in de

zelfredzaamheid en participatie worden ervaren. Artikel 8 lid 3 beschrijft meer de
mogelijkheden en middelen die nodig zijn om tot zelfredzaamheid en participatie te komen,
dit hoeft niet altijd in de vorm van voorzieningen. We zullen u informeren over de concrete
gevolgen van deze aanvulling.
Nominale bedragen
U schrijft in uw brief dat de vaste bedragen zoals de maximale PGB verhuizing jaarlijks
aangepast zouden moeten worden aan de ontwikkeling van de kosten.
Het bedrag voor verhuizing is reeds jarenlang hetzelfde bedrag en we zien geen grote
stijging in de kosten om dit bedrag hierom aan te passen.

Met vriendel ijke g roet,
Burgemeester en
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