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Samenvatting
Met ingang van 1 januari 2019 is de bijdrage via het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
gemaximeerd op € 17,50 per vier weken. Hiermee is een ‘tussenvorm’ van het
abonnementstarief ingevoerd.
Vanaf 1 januari 2020 wordt er een ‘echt’ abonnementstarief van € 19 per maand
ingevoerd via een wijziging van de Wmo 2015 en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Het
abonnementstarief is - ondanks grote tegenstand van gemeenten en VNG - ingevoerd om
stapeling van zorgkosten tegen te gaan.
De Verordening dient per 1 januari 2020 gewijzigd te worden om te voorkomen dat er
juridische en financiële risico’s ontstaan.
Beslispunten
De gemeenteraad van Asten besluit:
1. in te stemmen met de wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning
2018 naar aanleiding van de invoering van het abonnementstarief Wmo;
2. de gewijzigde verordening maatschappelijke ondersteuning te publiceren in het
gemeenteblad.
Inleiding
Het abonnementstarief, zoals dit al vanaf 1 januari 2019 is ingevoerd, heeft een flinke
impact op de Wmo-uitvoering (zowel toegang als backoffice). Het abonnementstarief
zorgt namelijk voor een toename van het aantal meldingen, en meer aanvragen voor
ondersteuning. Voor (financiële) gegevens wordt in dat verband verwezen naar de
kwartaalrapportages.
Het wetsvoorstel zoals dat per 1 januari 2020 wordt doorgevoerd heeft met name impact
op de administratieve afhandeling van het abonnementstarief via het Centraal
Administratiekantoor (CAK), dus voor de backoffice van de Peelgemeenten. De impact op
het beleid van de Peelgemeenten is echter beperkt. Een belangrijke wijziging in de Wmo
2015 is dat het abonnementstarief ook van toepassing wordt op algemene voorzieningen
waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Dit soort algemene
voorzieningen zijn er bij een flink aantal gemeenten wel, maar bij de Peelgemeenten
niet. Daar komt bij dat de invoering van het abonnementstarief niet wordt aangegrepen
voor het maken van andere beleidskeuzes (bijv. t.a.v. de bijdragen voor minima).
Toch is wijziging van de Verordening onvermijdelijk, willen er geen juridische- en
financiële risico’s ontstaan. Het belangrijkste argument: In het Uitvoeringsbesluit Wmo
2015, zoals dit per 1 januari 2020 komt te luiden, wordt opgenomen dat bij verordening
wordt vastgesteld welke bijdrage is verschuldigd voor vervoer (met name het collectief
vervoer: CVV). Blijkens de toelichting wordt daarmee ook gedoeld op de situatie dat de
gemeente een bijdrage verlangt in de vorm van een ritprijs. Dit is ook de situatie bij de
Peelgemeenten, waar een ritprijs wordt verlangd ter hoogte van het tarief voor Openbaar

Vervoer. Om een juridische basis te hebben voor het blijven innen van de ritprijs vanaf
1 januari 2020, moet er dus een grondslag in de verordening worden opgenomen.
Wat willen we bereiken
De wijzigingen die worden voorgesteld hebben slechts als doel om de verordening in
overeenstemming te brengen met de Wmo 2015 en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, en
om een basis te blijven bieden voor de reeds bestaande uitvoeringspraktijk. De
wijzigingen zijn daarmee juridisch-technisch van aard. Niet bedoeld is een wijziging aan
te brengen in het bestaande Wmo-beleid en/of de Wmo-uitvoeringspraktijk.
Risico’s
Worden de wijzigingen niet doorgevoerd, dan ontstaat er een financieel en juridisch
risico: er is dan geen juridische basis meer om ritprijzen te innen. Verder sluiten de
begrippen in de verordening niet meer (volledig) aan bij de landelijke wet- en
regelgeving.
Om een indruk te geven van de kosten als een ritprijs niet geïnd kan worden, wordt
hierna een overzicht gegeven van de inkomsten hieruit in de periode 2016 tot en met
2018:
Eigen bijdrage collectief vervoer:
2016: € 26.000,=
2017: € 30.000,=
2018: € 31.000,=
Communicatie
Na vaststelling van de nieuwe Wmo-verordening 2020 door de gemeenteraad wordt de
tekst van de nieuwe verordening gepubliceerd in het gemeenteblad.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)
2019063323
Verordening Wmo 2020 aanpassingen geaccepteerd
2019063286
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2020 met
wijzigingen in rood

l.grubben@asten.nl
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RAADSBESLUIT
Onderwerp:

Dagtekening:

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning
2018

10 december
2019

Agendanummer:

De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
29 oktober 2019 met zaaknummer 2019063672;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 25 november 2019;
besluit:
ARTIKEL I
De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2018 wordt als volgt
gewijzigd:
A
In artikel 1 wordt ‘- bijdrage: bijdrage als bedoeld in artikelen 2.1.4, eerste lid, van de
wet;’ vervangen door ‘- bijdrage: bijdrage als bedoeld in de artikelen 2.1.4 en 2.1.4a van
de wet;’.
B
Artikel 6.2 komt te luiden:
Artikel 6.2 Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb’s
1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening of
pgb, zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de
periode waarvoor het pgb wordt verstrekt.
2. De bijdragen voor maatwerkvoorzieningen of pgb’s, zijn gelijk aan de kostprijs, tot
aan ten hoogste € 19,00 per maand voor de ongehuwde cliënt of de gehuwde cliënten
tezamen, tenzij overeenkomstig artikel 2.1.4a, vijfde lid, van de wet of hoofdstuk 3
van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 of het volgende lid geen bijdrage is
verschuldigd.
3. In afwijking van het eerste lid is geen bijdrage verschuldigd voor de volgende
maatwerkvoorzieningen:
a. een vergoeding enkel voor instandhoudingskosten, zoals onderhoud, keuring en
reparatie; of
b. de voorziening collectief vraagafhankelijk vervoer; of
c. de voorziening kortdurend verblijf; of
d. een financiële tegemoetkoming.
4. In het kader van het minimabeleid:
a. stelt CAK het (verzamel)inkomen vast van een cliënt op wie het gemeentelijk
minimabeleid van toepassing is.
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5.

6.

7.
8.

b. bepaalt de gemeente de inkomensgrens waaronder geen bijdrage verschuldigd is
(0-factuur). Deze inkomensgrens wordt door de gemeente jaarlijks doorgegeven
aan CAK.
c. wordt voor de inkomensgrens zoals genoemd in lid b aansluiting gezocht bij de
standaardparameter 2018 (laagste bijdrageplichtig inkomen) volgend uit artikel
3.8, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, zoals dit tot 1 januari 2019
luidde. Dit bruto bijdrageplichtig inkomen wordt vervolgens geïndexeerd op basis
van de Prijsindex voor de gezinsconsumptie. De inkomensgrens wordt vastgesteld
op 91,67% van dit bruto bijdrageplichtige inkomen.
d. Indien het (verzamel)inkomen van cliënt (zoals berekend door CAK) beneden de
inkomensgrens ligt dan wordt de bijdrage op nihil gesteld.
Een cliënt is een bijdrage verschuldigd in de kosten voor het gebruik van de
maatwerkvoorziening collectief vervoer, dat bestaat uit een opstaptarief van € 0,75 en
een tarief van € 0,75 per zone. Het zonetarief kan ieder opvolgend kalenderjaar
worden gewijzigd aan de hand van prijsindex voor het reguliere openbaar vervoer.
Reist een cliënt meer dan vijf zones dan is cliënt het commerciële tarief verschuldigd
dat door de vervoerder wordt vastgesteld.
Na invoering van een kilometertarief betaalt cliënt een opstaptarief van € 0,96 per rit
en een kilometertarief van € 0,167 per kilometer (prijspeil 2019). Het kilometertarief
kan ieder opvolgend kalenderjaar worden gewijzigd aan de hand van prijsindex voor
het reguliere openbaar vervoer. Reist een cliënt meer dan 25 km dan is cliënt het
commerciële tarief verschuldigd.
Het college kan nadere regels stellen m.b.t. de vaststelling en hoogte van het tarief.
De kostprijs van een:
a. maatwerkvoorziening of algemene voorziening wordt bepaald door een
aanbesteding, na consultatie in de markt of na overleg met de aanbieder.
b. pgb is gelijk aan de hoogte van het pgb.
In de gevallen bedoeld in artikel 2.1.4b, tweede lid, van de wet, worden bijdragen
voor een maatwerkvoorziening of pgb door de instantie(s) die de opvang
realiseert/realiseren, vastgesteld en geïnd.
Een bijdrage voor een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van een
woningaanpassing voor een minderjarige is verschuldigd door de onderhoudsplichtige
ouders, daaronder begrepen degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is afgewezen, en degene die anders dan als
ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een cliënt.

Artikel II
Artikel 12.3 komt te luiden:
Artikel 12.3 Intrekking oude verordening en overgangsrecht
1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2018 wordt
ingetrokken per datum inwerkingtreding onderhavige verordening.
2. Besluiten, genomen krachtens de eerdere Verordeningen maatschappelijke
ondersteuning gemeente Asten en die gelden op het moment van inwerkingtreding
van deze Verordening blijven van kracht tot aan het moment dat zij van rechtswege
vervallen, worden ingetrokken of beëindigd.
3. Aanvragen die zijn ingediend onder de Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Asten 2018 en waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van
onderhavige verordening, worden afgehandeld krachtens de Verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2018.
4. Op een aanhangig bezwaar- of beroepschrift tegen een besluit dat is genomen voor
de inwerkingtreding van deze verordening, wordt beslist met inachtneming van het
bepaalde in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2018.
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Artikel 12.4 komt te luiden:
Artikel 12.4 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.
Artikel III
De gewijzigde verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Asten 2020.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
10 december 2019.
De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos
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