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Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2018

Voorstel
De raad voor te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2018 te
wijzigen voor opvang en beschermd wonen, conform bijgevoegde conceptwijzig ingsverordening.

Inleiding
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is elke gemeente
verantwoordelijk voor het bieden van opvang en beschermd wonen aan burgers die zorg
(tijdelijk) nodig hebben. De gemeente Weert heeft de uitvoering van deze taken
gemandateerd aan centrumgemeente Venlo, die hiervoor van het rijk middelen ontvangt
Om tot een zoveel mogelijk uniforme uitvoering van taken in de regio Noord- en MiddenLimburg te komen, zijn regionale afspraken gemaakt. Deze regionale afspraken dienen
(alsnog) in de lokale regelgeving te worden vastgelegd.
Medio mei 2018 heeft de centrumgemeente de definitieve informatie aangeleverd, met
daarin de regionale afgestemde afspraken vanaf 1 januari 2018. Een deel van de
afspraken moet alsnog worden opgenomen in de Verordening maatschappelijke
ondersteuning Weert 2018, omdat deze behoren tot de bevoegdheid van de raad. De
overige afspraken moeten worden vastgelegd in het Besluit Beschermd wonen en opvang
Weert 2018, dat het eerdere besluit uit2OIT vervangt. Het college kan dat besluit pas
vaststellen nadat de verordening is aangepast, omdat opvang en beschermd wonen buiten
beschouwing zijn gelaten bij het opstellen van de Verordening maatschappelijke opvang
Weert 2018.

Weert,
6 juli 2018
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Beoogd effect/doel
Met dit besluit stelt uw college de raad voor om de verordening te wijzigen, zodat de
regionaie aispraken over cie uitvoering van cie taken opvang en beschermci wonen aisnog

kunnen worden vastgelegd in de lokale regelgeving. Hierdoorwordt een zoveel mogelijk
uniforme regiorrale uitvoerirrg van de Lakerr upvarrg err besclrenlrd wonerr rrrugelijk.

Argumenten

1.

De reikwijdte van verordening moet worden aangepast, zodat de regionaal afgestemde
afspraken kunnen worden vastgelegd in lokale regelgeving.
De uitvoering van de taken opvang en beschermd wonen is gemandateerd aan de
centrumgemeente. Dit betekent dat de centrumgemeente de door de gemeente Weert
vastgestelde regelgeving uitvoert. Bij het opstellen van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning Wcert 2018 zijn dc takcn opvang cn bcschermd wonen buiten beschouwing
gelaten. De centrumgemeente was medio 2Ot7 bezig met het veranderen van het beleid
voor met name beschermd wonen. Deze veranderingen konden niet tijdig worden
meegenomen bij het opstellen en vaststellen van onze nieuwe Wmo-verordening. Daarom
is er op dat moment voor gekozen om de taken opvang en beschermd wonen niet in de
verordening op te nemen. In de toelichting bij de reikwijdte van de verordening (artikel 1)
staat vermeld dat voor deze taken nog apàrte regelgeving zal worden oþgesteld. Deze
regelgeving ligt nu voor en wordt door middel van bijgevoegde wijzigingsverordening
integraal onderdeel van onze Wmo verordening.
Om tot een zoveel mogelijk uniforme uitvoering van taken in de regio Noord- en Midden-

Limburg te komen, worden regionale afspraken gemaakt. De door de raad vastgestelde
regiovisie Bijzondere doelgroepen 2Ot7-2O2O vormt de basis voor de uitvoering van de
taken opvang en beschermd wonen. De regionale afspraken dienen in de lokale
regelgeving te worden vastgelegd. Een deel van de afspraken moet (alsnog) worden
opgenomen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2018. De overige
afspraken moeten worden vastgelegd door het college, in het Besluit Beschermd wonen en
opvang Weert 2018, dat het eerdere besluit uit2OtT vervangt.

2.

De verordening moet worden aangepast vanwege jurisprudentie inzake'eigen
bijdrage' en persoonsgebonden budget (PGB).
Voor opvang en beschermd wonen moeten burgers een eigen bijdrage in de kosten
betalen. De wijze waarop de hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald moet door de
raad worden vastgesteld. Ook de wijze waarop de hoogte van een PGB wordt bepaald
moet door de raad worden vastgelegd. Dit is een gevolg van de uitspraak van de Centrale
Raad voor Beroep, d.d. t7 mei 2017. Voor opvang en beschermd wonen zijn deze zaken
door het college vastgelegd in het Besluit Beschermd wonen en opvang 2017. Vanwege
genoemde jurisprudentie is dit niet toegestaan. Daarom wordt voorgesteld om in de
verordening op te nemen hoe de hoogte van de bijdrage in de kosten voor opvang en
beschermd wonen wordt bepaald en hoe de hoogte van het PGB beschermd wonen wordt
bepaald. Gelet op de regionale samenwerking zijn deze regels in regionaal verband
geformuleerd, zodat de uitvoering van de taken zo uniform mogelijk kan plaats vinden.

Kanttekeningen en rlslco's

1.

De wijzigingsverordening benoemt alleen de voorgestelde wijzþingen.

Voor de leesbaarheid zijn de voorgestelde wijzigingen in een afwijkende kleur verwerkt in

de huidige Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2018 en in de toelichting
daarop.
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2.

Een deel van de regionaal afgestemde afspraken is een bevoegdheid van het college
en deze worden in het Besluit Beschermd wonen en opvang Weert 2018 vastgelegd.
Het concept Besluit Beschermd wonen en opvang Weert 2018 dat aan het college ter
vaststelling zal worden aangeboden, is ter informatie bij dit voorstel gevoegd.

3.

Het proces om te komen tot regionale afspraken en hoe deze geformuleerd worden,
heeft te lang geduurd.
Medio mei 2018 heeft de centrumgemeente de definitieve informatie aangeleverd.
Daardoor moet nu met terugwerkende kracht de lokale regelgeving Wmo worden
aangepast. Om ervoor te zorgen dat de definitieve informatie over de regionaal
afgestemde afspraken eerder beschikbaar komt, wordt een regionale werkgroep'juridisch'
ingericht. Opdracht voor deze werkgroep is om tijdig wijzigingen in de lokale regelgeving
voor te bereiden. Dit past bij de aangekondigde intensivering van de samenwerking met
centrumgemeente Venlo, zie raadsinformatiebrief d.d. 3 juli 2018.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Het vaststellen van de voorgestelde wijzigingen heeft geen financiële gevolgen voor de
gemeente Weert. De centrumgemeente voert de taken opvang en beschermd wonen uit
binnen het daarvoor door het rijk beschikbaar gestelde budget. De centrumgemeente is
daarmee ook verantwoordelijk voor eventuele overschotten of tekorten.
De centrumgemeente heeft deze afspraken ook schriftelijk bevestigd.

Uitvoering/evaluatie
Nadat de raad de verordening heeft gewijzigd als voorgesteld, stelt het college het Besluit
Beschermd wonen en opvang Weert 2018 met terugwerkende kracht vast. Het conceptbesluit is ter informatie bijgevoegd.
Comm

unicatie/ partici patie

Het Wmo-platform is op 18 juni 2018 op hoofdlijnen geïnformeerd over de voorgestelde
wijzigingen. De concept-wijzigingsverordening is begin juli 2018 toegestuurd en het
platform heeft laten weten met de wijzigingen in te kunnen stemmen.

Overleg gevoerd met
Intern: M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur OCSW), L. Vriens (beleidsadviseur Wmo)
Extern: deelnemers ambtelijk overleg regionale samenwerking maatschappelijke opvang
en beschermd wonen en het Wmo-platform.
Bijlagen:

1.
2.
3.

Concept-raadsvoorstel en raadsbesluit, inclusief wijzigingsverordening;
Informatiedocumenten met voorgestelde wijzigingen in een afwijkende kleur:
a. Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2018,
b. Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 20 18.
Ter informatie: het concept Besluit Beschermd wonen en opvang Weert 2018 (vast
te stellen door het college).

Pagina 3

