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 2020 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 3 november 2020 

     

Onderwerp: Verordening maatschappelijke 

ondersteuning Leiderdorp 2021 

 Aan de raad.  

 

    

*Z02FF0ABB75* 
Beslispunten 

de “Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2021” vast te stellen met daarin enkel 
technische wijzigingen.  

 

 

1 SAMENVATTING  

De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 is aangepast. De Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) biedt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zolang mogelijk zelfstandig 
thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. De wijzigingen betreffen enkel 
technische wijzigingen. 

 
2 Inleiding 

De Verordening maatschappelijke ondersteuning wordt aangepast wanneer dit noodzakelijk is, 
bijvoorbeeld vanwege jurisprudentie, landelijke, regionale en/of gemeentelijke besluitvorming.  

 
In de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 (vastgesteld op 12 december 2019) zijn een 
aantal wijzigingen doorgevoerd in drie artikelen. De wijzigingen zijn een uitvloeisel van eerdere 
rechtspraak. Het betreft geen inhoudelijke wijzigingen die effect hebben op het recht op 
maatschappelijke ondersteuning voor inwoners van Leiderdorp. Dit wordt gezien als technische 
wijzigingen die zonder inspraak ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  
 
De aanpassingen op de Verordening zijn in Leids regionaal verband afgestemd. 

 
3 Beoogd effect 

Het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2021.  
 
4 Argumenten 

1.1 Met het aanpassen van de verordening wordt voldaan aan de uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep 

De Centrale Raad van Beroep heeft op 16-05-2016 bepaald dat in de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning vastgelegd moet zijn wat de hoogte van de eigen bijdrage van inwoners en wat de 
berekeningswijze van persoonsgebonden budgetten is. De artikelen waarin bedragen dan wel 
percentages worden genoemd, zijn  aangepast zodat de Verordening voor inwoners actuele informatie 
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bevat. 
 
1.2 Met het aanpassen van enkele artikelen worden onduidelijkheden weggenomen 
De tekst in een artikel dan wel de toelichting op een artikel is aangepast zodat onduidelijkheden 
weggenomen worden. Zie bijlage 2 voor het overzicht van de wijzigingen. 
 
1.3 Met het aanpassen van de Verordening worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd 
De wijzigingen hebben geen effect op het recht op maatschappelijke ondersteuning. Door Juridische 
zaken is aangegeven dat de aanpassingen als technische wijzigingen gezien kunnen worden die niet ter 
inspraak voorgelegd hoeven te worden. 
 
 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1  In tegenstelling tot de andere regiogemeenten wijzigt Leiden de hoogte van het PGB voor 
huishoudelijke ondersteuning door niet-professionals. 

De gemeente Leiden wijzigt de hoogte van PGB voor huishoudelijke ondersteuning door niet-
professional of informele ondersteuning van 55% van het Zorg in Natura-tarief naar 50%. Dit voorstel 
van Leiden zal enkel gaan gelden voor nieuwe cliënten en niet voor bestaande cliënten. Leiden kiest 
hiervoor omdat de 55% destijds is afgesproken om ervoor te zorgen dat bestaande cliënten bij de 
overgang naar de Wmo 2015 er niet op achteruit zouden gaan. Inmiddels vindt leiden het percentage 
van 55% niet meer van toepassing. Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude zouden niet mee willen 
gaan met het voorstel van Leiden, omdat dit een verslechtering voor inwoners betekent, waarbij een 
verschil in tarief ontstaat tussen oude en nieuwe cliënten. Daarnaast worden Wmo-voorzieningen vanaf 
2022 opnieuw ingekocht, wat tevens een reden is om in het jaar voorafgaand hieraan zo min mogelijk 
te wijzigen in maatwerkvoorzieningen. Tenslotte gaat het in onze gemeenten om een gering aantal 
inwoners (we hebben er nu 17) die het betreft en gaat het om een gering verschil (5% minder tarief is 
ongeveer € 7 per vier weken ).Het wijzigen van de verordening op dit onderdeel is dan een zwaar 
middel. 
 
6 Communicatie 

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2021 zal worden gepubliceerd op 
decentrale.regelgeving.overheid.nl. 
 
7 Financiën 

- 
 
8 Evaluatie 

- 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Overzicht wijzigingen verordening 2020- 2021 


