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Onderwerp

Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020.

Voorstel

De verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020 vast te stellen met intrekking 
van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2018.

Inleiding

In 2019 is er landelijk een belangrijke wijziging doorgevoerd met betrekking tot de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de bijdrage in de kosten (eigen 
bijdrage). In april 2019 stemden de Tweede Kamer en Eerste Kamer in met het 
wetsvoorstel abonnementstarief. De wetswijziging heeft consequenties voor de 
verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2018.
 
Daarnaast heeft de cliënt bij de toekenning van een maatwerkvoorziening de keuzevrijheid 
om ondersteuning via een persoonsgebonden budget (pgb) of Zorg in Natura (ZIN) te 
ontvangen. In de verordening moet zo concreet mogelijk worden vastgelegd op welke 
wijze de hoogte van het pgb-tarief wordt bepaald. De huidige pgb-tarieven zijn afgeleid 
van het voor 2014 geldende tarief voor pgb’s op grond van de toenmalige Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In 2017 zijn de tarieven ruim (3,5%) geïndexeerd, zodat 
ze een aantal jaren niet aangepast hoefden te worden. De verwachting is echter dat het 
tarief dat is gebaseerd op het Wettelijk minimumloon (Wml), vanaf 2020 daar niet meer 
aan voldoet. Daarnaast is het baseren van tarieven op een wet die niet meer bestaat 
onwenselijk. 

Bovenstaande heeft ertoe geleid dat de gehele gemeentelijke regelgeving met betrekking 
tot de Wmo 2015 tegen het licht is gehouden. Hierbij is geconstateerd dat een nieuwe 
verordening noodzakelijk is. De basis voor deze nieuwe verordening is de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning 2018 Weert, waarbij destijds aansluiting is gezocht bij de 
VNG-modelverordening. De wijzigingen ten opzichte van de verordening uit 2018 zijn 
verwerkt in een was/wordt-lijst (bijlage 2).

Deze verordening is opgesteld door een werkgroep bestaande uit beleidsmedewerkers en 
juristen van de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert. Het is de bedoeling dat de drie 
gemeenten een nagenoeg gelijkluidende verordening vaststellen. 

Beoogd effect/doel

Een actuele verordening maatschappelijke ondersteuning, die voldoet aan de wet- en 
regelgeving en gewenst gemeentelijk beleid.
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Argumenten 

1.1 De invoering van het abonnementstarief leidt tot een noodzakelijke wijziging van de 
Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2018.   
Op 12 juli 2017 heeft de raad ingestemd met het voorstel om vanaf 1 januari 2018 de 
parameters voor het berekenen van de bijdrage in de kosten te wijzigen (zie bijlage 3). 
Daarmee werd, in afwijking van artikel 3.8, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 
2015 de maximale periodebijdrage verlaagd met 10% (parameter A). De 
inkomensafhankelijke grens is verhoogd met 10% (parameter B). Het marginaal tarief is 
verlaagd met 9% (parameter C). Vanaf 2019 is het alleen nog mogelijk om parameter A 
aan te passen. Landelijk gezien wordt parameter C op 0 gezet en heeft parameter B dus 
geen effect meer. 
In 2019 betaalden cliënten in Weert dus 10% minder dan het abonnementstarief van 
maximaal € 17,50 (€ 15,75) per 4 weken. Met deze wijziging betalen cliënten met ingang 
van 1 januari 2020 € 19,00 per maand, ongeacht het inkomen, het aantal Wmo-
voorzieningen en de kostprijs van de voorziening. 
Uitgezonderd zijn de cliënten die gebruik maken van beschermd wonen (zorg in natura) en 
maatschappelijke opvang. Zij blijven een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. 
De maximale periodebijdrage geldt bovendien niet voor niet-AOW-gerechtigde 
meerpersoonshuishoudens. Voor deze groep is de bijdrage in de kosten landelijk op nihil 
gesteld.

De invoering van het abonnementstarief betekent voor gemeenten dat er een aantal 
beleidskeuzes gemaakt moeten worden, die vervolgens in de verordening vastgelegd 
dienen te worden. Hieronder volgt een korte opsomming van de beleidskeuzes die 
gemaakt moeten worden en welke keuzes de gemeente Weert hierin maakt:

1. wel/niet een bijdrage in de kosten voor maatwerkvoorzieningen en pgb’s:
De gemeente kiest ervoor wel een bijdrage in de kosten op te leggen voor zowel 
maatwerkvoorzieningen als pgb’s. 
 
2. wel/niet minimabeleid voeren, waarbij op basis van een inkomensgrens de bijdrage 
niet verschuldigd is:
De gemeente kiest er niet voor om een inkomensgrens te hanteren voor het 
abonnementstarief van de Wmo. Het basisprincipe van de Wmo 2015 gaat er vanuit dat 
wie zelf zijn ondersteuning kan regelen, dit ook doet. Dat regelen kan ook zijn ‘zelf 
inkopen’. Het is daarom niet meer dan redelijk om voor de zorg die de gemeente 
inkoopt en verstrekt een bijdrage in de kosten te vragen.
Daarnaast mogen in de gemeente Weert inwoners met ingang van januari 2015, 
deelnemen aan de collectieve zorgverzekering minima (CZM) als het inkomen niet 
hoger is dan 130% van de netto bijstandsnorm. Door deze korting worden kwetsbare 
doelgroepen tegemoetgekomen in de eigen bijdrage, die hen wordt opgelegd voor de 
ontvangen Wmo-ondersteuning, zoals minima-inkomens of chronisch zieken. De CZM 
wordt gekenmerkt door een laagdrempelige toegang tot vergoeding van meerkosten 
van zorg. Deelnemers aan deze verzekering krijgen de bijdrage in de kosten Wmo 
vergoed. 
 
3. wel/niet kiezen voor een lager abonnementstarief voor alle cliënten van de Wmo dan 
het landelijk geldende tarief van €19,00 per maand (in 2019 € 17,50 per 4 weken):
De gemeente kiest er niet voor een lager abonnementstarief vast te stellen. Zie ook 
punt 2.
 
4. wel/niet kiezen om het collectief vervoer in de verordening uit te zonderen van het 
abonnementstarief:
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De gemeente kiest ervoor om het collectieve personenvervoer (Omnibuzz) niet onder 
het abonnementstarief te laten vallen. Maar de eigen bijdrage in de vorm van een 
ritprijs blijft gehandhaafd.
De VNG adviseert tevens om dit vervoer uit te zonderen. Bij het bepalen van de aparte 
ritbijdrage wordt aansluiting gezocht met de tarieven in het openbaar vervoer. Verder 
is het belangrijk te beseffen dat het abonnementstarief in de Wmo is ingegeven vanuit 
de politiek keuze om inkomensklassen op dezelfde manier te behandelen. De 
ritbijdragen in Omnibuzz-vervoer zijn niet afhankelijk van de hoogte van het inkomen.
Daarnaast maken cliënten vaak incidenteel gebruik van het 
collectieve  personenvervoer, bijvoorbeeld één keer per twee maanden. Op dit moment 
reizen cliënten tegen een gereduceerde ritprijs. Vanuit cliëntperspectief is het 
onwenselijk om personenvervoer onder het abonnementstarief te brengen omdat 
mensen dan een vaste bijdrage van €17,50 per bijdrageperiode moeten betalen. 
Aangezien het collectieve personenvervoer vorm is gegeven als een individuele 
maatwerkvoorziening, valt deze automatisch onder het abonnementstarief als hier geen 
specifieke uitzondering op wordt gemaakt. 

 
5. wel/niet bepaalde algemene voorzieningen een bijdrage in de kosten vragen:
De gemeente kiest ervoor om algemene voorzieningen uit te sluiten van de bijdrage in 
de kosten in de vorm van het abonnementstarief. Om het gebruik van algemene 
voorzieningen te stimuleren en te laten slagen, dienen deze zo laagdrempelig mogelijk, 
en dus zonder abonnementstarief, te worden ingericht.  
 
6. wel/niet voor kiezen dat bij een woningaanpassing voor een minderjarige, de ouder 
bijdrageplichtig is:
De gemeente kiest ervoor om bestaand beleid voort te zetten. Dat betekent dat er voor 
een maatwerkvoorziening ten behoeve van een woonvoorziening voor een minderjarige 
cliënt, wel een bijdrage in de kosten is verschuldigd door de onderhoudsplichtige 
ouder/verzorger.

1.2 De berekeningswijze van de persoonsgebonden budgetten (pgb) is aangepast en 
hiermee toekomstbestendig. 
Door aansluiting te zoeken bij de tarieven van zorg in natura (ZIN) en het Wettelijk 
minimumloon (Wml) is dit geborgd.

Kanttekeningen en risico’s 

Werken met profielen
In Midden-Limburg West wordt sinds 1 januari 2018 gewerkt met profielen in de Wmo-
begeleiding, hulp bij het huishouden en de Jeugdhulp. Midden-Limburg West kent naast de 
profielen ook een productenlijst met daarbij horende vaste tarieven. 
Voor de pgb’s zou er aansluiting kunnen worden gezocht bij de profielen en de daarbij 
behorende tarieven (met daarbij de differentiatie afhankelijk van de hulpverlener). Er 
wordt echter nu pas één jaar met de profielen gewerkt. Alvorens hierbij aansluiting kan 
worden gezocht zal er meer ervaring opgedaan moeten worden. 

Tijdig informeren budgethouders 
De gemeente dient tijdig budgethouders te informeren over de tarieven van het 
daaropvolgende kalenderjaar, zodat budgethouders hun zorgovereenkomst met de 
hulpverlener tijdig kunnen aanpassen als dit nodig is. De Sociale Verzekeringsbank 
adviseert gemeenten om budgethouders een aantal maanden vóór een wijziging hierover 
te informeren. Er is echter geen harde deadline. Bij vaststelling van de verordening door 
de raad op 13 november 2019, hebben budgethouder vijf weken de tijd om hun 
zorgovereenkomsten aan te passen. 
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Pgb
De meeste budgethouders ontvangen naar aanleiding van de voorgestelde 
berekeningswijze een hoger pgb. In Weert zijn ongeveer 90 cliënten met een 
persoonsgebonden budget in het kader van de Wmo 2015. Er zijn in totaal 10 cliënten 
(peildatum augustus 2019) die een lager pgb zouden ontvangen op basis van de nieuwe 
berekeningswijze. Voor deze groep geldt dat 2020 een overgangsjaar is, waarin zij de tijd 
krijgen om nieuwe prijsafspraken te maken met hun hulpverleners op basis van de nieuwe 
tarieven.

Financiële gevolgen

Pgb-tariefstructuur
De nieuwe pgb-tariefstructuur gaat in per 1 januari 2020. De pgb-uitgaven stijgen 
hierdoor ten opzichte van de huidige tariefstructuur naar verwachting met € 40.000,- 
(20%) voor begeleiding en € 1.000,00 (1%) voor hulp bij het huishouden. 

De extra kosten in het overgangsjaar 2020 voor begeleiding zijn € 8.000,-. Dus in 2020 
zijn de kosten € 48.000,- hoger (24%) en vanaf 2021 € 40.000,- (exclusief eventuele 
indexering).

Abonnementstarief
In 2019 betaalden cliënten in Weert een bijdrage in de kosten van € 15,75 per 4 weken. 
Dit is 10% minder dan het abonnementstarief van maximaal € 17,50 per 4 weken. Met 
ingang van 1 januari 2020 betalen cliënten de landelijk vastgestelde bijdrage van € 19,- 
per maand. De financiële positieve gevolgen hiervan zijn ongeveer € 40.000,-. 

Conceptbegroting 2020 en verder
Bovenstaande financiële gevolgen zijn verwerkt in de conceptbegroting 2020 en verder. 

Uitvoering/evaluatie 

De uitvoering van deze verordening ligt in handen van het Wmo-team (afdeling Werk, 
Inkomen en Zorgverlening). Nadat de verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 
2020 door de raad is vastgesteld, zal het college de beleidsregels maatschappelijke 
ondersteuning Weert 2020 vaststellen.  

Communicatie/participatie 

- De door de raad vast te stellen verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 
2020 (met intrekking van de verordening maatschappelijke ondersteuning 2018) wordt 
na besluitvorming door de raad, op de voorgeschreven wijze gepubliceerd in het 
digitale gemeenteblad en verwerkt in het landelijke register (CVDR/DROP) van 
decentrale regelgeving.  

- De budgethouders worden, direct na vaststelling van de verordening, geïnformeerd 
over de nieuwe pgb-tarieven. 

Advies raadscommissie 

-
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Bijlagen 

- Bijlage 1 – Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020, inclusief 
toelichting

- Bijlage 2 – Was/wordt-lijst
- Bijlage 3 – Notitie “Eigen bijdrage Wmo: een andere koers”

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
gemeentesecretaris, de burgemeester,

M.J.M Meertens A.A.M.M. Heijmans



Nummer raadsvoorstel: DJ-817932 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2019

besluit:

de verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020 vast te stellen met intrekking 
van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2018. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2019.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans


