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Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020.

Voorstel

1. Kennis te nemen van het advies van de Participatieraad i.o. van 9 augustus 2019;
2. In te stemmen met de te verzenden brief aan de Participatieraad i.o.;
3. Aan de raad voor te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert

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

Inleiding

Op 9 juli 2019 heeft uw college de conceptverordening maatschappelijke ondersteuning
Weert 2020 vastgesteld. De conceptverordening is ter inspraak voorgelegd aan inwoners
uit de gemeente Weert en aan de Participatieraad is een advies gevraagd. Dat advies is
ontvangen op 9 augustus 2019 en behandeld. Daarnaast zijn de medewerkers die belast
zijn met de uitvoering van de Wmo betrokken. Uw college wordt verzocht de raad voorte
stellen de definitieve verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020 in haar
vergadering van 13 november 2019 vast te stellen.

Beoogd effect/doel

Een actuele verordening maatschappelijke ondersteuning, die voldoet aan de wet- en
regelgeving en gewenst gemeentelijk beleid.
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1.1 De Participatieraad i.o. heeft een positief advies uitgebracht.
Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen voorgesteld. De Pafticipatieraad i.o. heeft wel een

aantal aandachtspunten benoemd. In bijlage 3 is het advies van de Pafticipatieraad i.o.
opgenomen en in bijlage 4 de reactie hierop.

3.1 De conceptverordening is reeds door uw college vastgesteld op 9 juli 2019'
De verordening stelt een aantal beleidskeuzes vast. Hierin zijn na het vaststellen van de

conceptverordening op 9 juli geen veranderingen meer aangebracht.
Ten opzichte van de conceptverordening zijn in de definitieve versie een aantal kleine
wijzingen aangebracht:

- Er zijn vijf definities verwijderd uit artikel 1.1.
- In artikel 5, tweede lid, 2 is toegevoegd dat de kostprijs van de voorziening in de

beschikking moet worden opgenomen;
- In atikel 6.3, tweede lid, onder d, en aftikel 6.4, eerste lid, onder d, is aangevuld

met'inclusief vakantiegeld en vakantie-u ren'.
- In artikel 6.2, onder e, is de term 'familielid' vervangen door'bloed- of

aanverwanten', aangezien deze laatste wettelijke termen zijn. Dit is in de

toelichting op de verordening verder verduidelijkt.
- In atikel 18, vierde lid, is een niet goed lopende zin hersteld.
- In de toelichting is de motivatie om het collectief vervoer uit te sluiten van het

abon nementstarief verdu idelijkt.

3.2 Er zijn geen inspraakreacties van inwoners ontvangen.
De conceptverordening is van 9 juli 2019 tot en met 13 augustus 2019 ter inspraak
voorgelegd aan inwoners uit de gemeente Weert.

3.3 De mogelijkheid om, op basis van de ministeriële regeling voor hulp uit het sociaal
netwerk (betaald uit pgb), een symbolisch bedrag per maand uit te laten keren aan
mensen die vanuit het sociaal netwerk ondersteuning en zorg bieden, wordt niet in het
gemeentel ijk belei d opgenomen.
De ministeriële regeling van 27 november 2018 (kenmerk 14733L9-186499-WJZ) is

bedoeld in die situaties waar de gemeente er met de cliënt met een vergoeding op basis

van het minimumloon niet uitkomt. Het huidige (pgb)beleid van de gemeente Weeft biedt
voldoende ruimte om tot passende oplossingen te komen. De gemeente heeft pgb-
tarieven vastgesteld die in lijn zijn met het Wettelijk minimumloon (Wml). De Sociale
Verzekeringsbank (SVB) heeft lijsten ter beschikking gesteld van personen waarbij het
uurtarief dat zij verstrekken aan de zorgverlener na 1 mei 2019 onder het Wml zou zijn.
Voor Weert betrof dit drie personen die begeleiding individueel vanuit de Wmo 2015 met
behulp van een pgb inkopen. Deze situaties zijn doorde gemeente beoordeeld. Hoewel de

situaties verschillend zijn, is in alle gevallen gebleken dat het toegekende
persoonsgebonden budget voldoende is om de zorgverlener uit te betalen conform het
Wml. Budgethouders zijn hierover geïnformeerd.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid
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Niet van toepassing

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
2O2O door de raad is vastgesteld, zal het college de beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning Weert 2020 vaststellen.

Com m un icatie/ participatie

De Participatieraad i.o. ontvangt een reactie naar aanleiding van hun advies van 9
augustus 2019.
De doorde raad vastte stellen verordening 2020 (met intrekking verordening 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.

Overleg gevoerd met

Intern: M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur), J. Brouwer (regionaal beleidsadviseur),
D. Louwers (business controller sociaal domein), P. Vos (financieel beleidsadviseur).

Extern: N. Kessels (beleidsmedewerker Nederweert), L. Linden (beleidsmedewerker
Leudal), S. Oosterink (BMC).

Bijlagen:

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

o Bijlage 2 - Was/wordt-lijst
. Bijlage 3 - Advies van Participatieraad i.o.
. Bijlage 4 - Reactie op advies Participatieraad i.o.
o Bijlage 5 - Concept raadsvoorstel
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