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Beslispunten

De "Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal
2015" vaststellen.

Aan de raad
Inleiding

Op 29 januari 2018 heeft uw raad op grond van nieuwe regelgeving over het hanteren van een reële kostprijs
(AMvB reële kostprijs) voor Wmo-diensten de Verordening Wmo 2015 aangepast (raadsbesluit Z-17016889/0/17/099808). In artikel 18 van de Verordening Wmo 2015 zijn de elementen benoemd op grond
waarvan de kostprijs kan worden onderzocht en aangepast.
Voor de producten Ondersteuning Huishouden (OH), ondersteuning Zelfredzaamheid (OZ), de combinatie
OZ/OH en de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning (AVS) heeft het college op 20 november 2018
de tarieven voor 2019 aangepast op grond van een onderzoek naar reële kostprijs 2019. De kostprijs voor een
uur AVS bedraagt in 2019 € 25,20. Dit was in 2018 € 23,40.
Door deze tariefswijziging moet nu de verordening Wmo 2015, worden aangepast. Dit omdat in artikel 12 van
de Verordening Wmo 2015 de eigen bijdrage (lees: de kostprijs voor 1uur AVS) die wij vragen voor de AVS en
de daaraan gekoppelde kortingsregeling zijn vastgesteld.
Beoogd effect

Verordening in overeenstemming brengen met de tariefswijziging 2019 voor de AVS
Argumenten

Bij wet is bepaald dat de eigen bijdrage (regeling) voor een Algemene Voorziening i n de Wmo moet zijn
opgenomen in de Wmo-verordening.
Dit betekent dat een wijziging van de eigen bijdrage / kortingsregeling voor een Algemene Voorziening
noodzakelijkerwijs leidt tot wijziging van de verordening.
Achtergrond eigen bijdragen AVS en reden van opname in de verordening:
In eerste instantie is de AVS een algemene voorziening waar iedereen gebruik van kan maken tegen betaling
van de kostprijs. Er is voor de doelgroep Wmo (argumenten genoemd in het artikel) een korting mogelijk. De
voorziening AVS is met korting 'verkrijgbaar' als wordt voldaan aan een lichte toets. De gemeente kan voor het
gebruik van een algemene voorziening (behalve voor cliëntondersteuning) een bijdrage van de ingezetene
vragen. Voor de AVS hebben wij deze eigen bijdrage gelijk gesteld aan de kostprijs. Indien de gemeente een
bijdrage voor algemene voorzieningen vraagt, dan moet de gemeente dit in de verordening regelen (artikel
2.1.4 lid 1 onderdeel a Wmo 2015).
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Ook een eventuele korting op de bijdrage in de kosten moeten in de Wmo-verordening worden geregeld. Het is
niet toegestaan dit te delegeren aan het college (CRvB 18-05-2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1404). Vandaar dat
zowel de kostprijs als de kortingsregeling voor de AVS opgenomen dient te worden in de verordening.
Aanpak/uitvoering/voortgang

De volgende wijzigingen vinden plaats:
- Artikel 12 a: vervallen.
- Artikel 12b van de verordening wordt gewijzigd volgens de bijlage "aanpassingen artikel 12b" in de vorm
van een "verordening tot wijziging van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente
Stadskanaal 2015".
Toelichting:
Het nieuw geformuleerde Artikel 12 betreft de kortingsregeling op het uurtarief voor ondersteuning
huishouden via de AVS.
Berekening:
De kostprijs bedraagt € 25,20 per uur. In een zorgperiode van 4 weken is het mogelijk om maximaal 8 uren in te
zetten. We rekenen voor een zorgperiode een eigen bijdrage van € 17.50 ( collegebesluit z-18-050087/132293
d.d. 8 januari 2019) Dit betekent € 2,19 per uur (€ 17,50 : 8 uren = €2,19 per uur). Uitgaande van een kostprijs
van € 25,20 bedraagt de korting € 23,01 per uur ( € 25,20-€ 2,19). De korting van € 23,01 nemen we op in de
verordening.
Communicatie

Deze aanpassing van de verordening is geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 februari 2019. Na
besluitvorming wordt de wijzigingsverordening bekend gemaakt in het Elektronische Gemeenteblad.
Juridische consequenties

De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015 wordt overeenkomstig de
Wijzigingsverordening gewijzigd. Het besluit tot vaststelling van de Wijzigingsverordening (en daarmee de
wijziging van de Verordening) is niet appellabel.
Op grond van artikel 142 van de Gemeentewet treedt de Wijzigingsverordening in werking met ingang van de
achtste dag na die van de bekendmaking (en dus ook de gewijzigde Verordening), en werkt terug tot en met 1
januari 2019.
Kosten, baten, dekking en subsidies

De financiële consequenties verwerken we in de voorjaarsnota 2019
Standpunt Participatieraad, commissies en/of OR

De Participatieraad is op 19 december 2018 mondeling akkoord gegaan met de invoering van de hierboven
beschreven keuze 2. Als argumenten hiervoor dragen zij aan dat de AVS een laagdrempelige voorziening voor
de cliënt is, omdat er een lichte toets plaatsvindt. Daarnaast blijven cliënten met een lichte zorgvraag bij de
gemeente in beeld. Dit in tegenstelling tot de situatie die ontstaat bij een keuze voor optie 3, waarbij wordt
gestopt met de ondersteuning via de AVS. Keuze 1is wat de Participatieraad betreft geen reëel scenario,
omdat cliënten dan voor Wmo-maatwerkvoorzieningen zullen kiezen, waardoor de AVS uiteindelijk overbodig
zal worden.
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De raad van de gemeente Stadskanaalgelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 februari 2019, nr. Z-18-050087/D/19/133552;
besluit:
de "Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal
2015" vast te stellen.
Wijziging verordening
Artikel I
I. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015 wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 12a. vervallen.
B. Artikel 12b Korting op de bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning
lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
De eigen bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning is gelijk aan de kostprijs en
bedraagt € 25,20 per uur. De hoogte van de korting voor iedere cliënt van de doelgroep in het tweede lid
bedraagt € 23,01 per uur. De eigen bijdrage voor een zorgperiode van vier weken voor cliënten binnen deze
doelgroep bedraagt € 17,50. Inwoners die tot de doelgroep behoren, kunnen in aanmerking komen voor
een korting, voor maximaal 105 uur op jaarbasis, op de bijdrage voor de Algemene Voorziening
Schoonmaakondersteuning.
Leden 4, 5, 6, 7 en 8 als volgt te wijzigen:
Lid 4. Vervallen
Lid 5. Vervallen
Lid 6. Vervallen
Lid 7. Vervallen
Lid 8. Vervallen
Artikel II
De wijziging treedt in werking één dag na bekendmaking en werkt terug tot 1januari 2019.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 februari 2019.

De raad

de heer K. Willems
raadsgriffier

mevrouw F.T. de Jonge
voorzitter
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