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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 1 oktober 2018 

Onderwerp: Raadsvoorstel Verordening 

maatschappelijke ondersteuning 

Leiderdorp 2019 

 Aan de raad.  

 

 

*Z01AE182A45* 
Beslispunt: 

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019 vast te stellen. 
 

 

1 SAMENVATTING  

De geconsolideerde Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015 (vastgesteld door de 
gemeenteraad op 29 mei 2017) dient, naar aanleiding van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep  
(CRvB) aangepast te worden. De uitspraak van 17 mei 2017 (ECLI:NL:CRVB:2017:1803) bepaalt dat de 
wijze waarop een persoonsgebonden budget berekend wordt opgenomen moet zijn in de verordening. 
Deze bevoegdheid kan door de gemeenteraad niet gedelegeerd worden aan het college. Door de VNG 
is een nieuwe modelverordening opgesteld waarin de uitspraken van de CRvB van mei 2017 verwerkt 
zijn. Deze modelverordening is gebruikt om de verordening in lijn te brengen met de Wet.  
Naar aanleiding van de uitspraken van de CRvB van 12 februari 2018 (ECLI:NL:CRVB:2018:395 en 
ECLI:NL:CRVB:2018:396 en ) is gebleken dat de tegemoetkoming meerkosten aangepast dient te 
worden. Een financiële tegemoetkoming als maatwerkvoorziening kan blijven bestaan mits deze 
tegemoetkoming een passende bijdrage levert aan de zelfredzaamheid en participatie van de 
aanvrager.  Met het vaststellen van de Verordening 2019 wordt voldaan aan de uitspraken van de CRvB, 
waarmee  rechtszekerheid voor de inwoners gecreëerd wordt. 

 
2 Inleiding 

Voorgeschiedenis 
De geconsolideerde Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015 (vastgesteld door de 
gemeenteraad op 29 mei 2017) dient aangepast te worden vanwege uitspraken van de Centrale Raad van 
Beroep (CRvB). Vanwege de uitspraak van de CRvB van 17 mei 2017 moet de berekeningswijze van een 
persoonsgebonden budget opgenomen zijn in de verordening. Deze bevoegdheid kan door de 
gemeenteraad niet gedelegeerd worden aan het college.  
 
Daarnaast blijkt uit een meer recente uitspraak van de CRvB (12 februari 2018) dat de huidige financiële 
tegemoetkoming meerkosten die gehanteerd wordt voor bijvoorbeeld verhuiskosten in de verordening 
niet afdoende is geregeld. De financiële tegemoetkoming kan weliswaar blijven bestaan, maar deze 
moet een passende bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en participatie van de aanvrager 
(maatwerk).  
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De Leidse regiogemeenten hebben samen met Juridische Zaken van Servicepunt71 de noodzakelijke 
aanpassingen vertaald naar de eigen verordening. Daarnaast is de verordening tekstueel aangepast.  
 
Inspraakperiode 
Het college heeft op 10 juli besloten om de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Leiderdorp 2019 ter inzage te leggen voor de periode van 13 juli t/m 8 september 2018. Aan de hand 
van de inspraakreacties die ontvangen zijn in Leiderdorp en in de gemeenten Leiden, Oegstgeest en 
Zoeterwoude zijn tekstuele wijzigingen aangebracht. Deze zijn verwerkt in de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019 die voorligt (bijlage3: Nota van Inspraak). 
 
3 Beoogd effect 

Met dit besluit wordt de Raad voorgesteld om de verordening in lijn te brengen met de wet (Wmo 
2015). De Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019 zorgt voor meer 
rechtszekerheid voor inwoners en de gemeente en maakt dat Wmo maatwerkvoorzieningen rechtmatig 
worden verstrekt. 
 
4 Argumenten 

1. De berekeningswijze voor een persoonsgebonden budget moet in de verordening worden 

opgenomen.  
Gelet op de uitspraak van de CRvB van 17 mei 2017 is het college niet bevoegd nadere regels te stellen 
over de hoogte van het persoonsgebonden budget en de vaststelling daarvan. De tariefdifferentiatie die 
door het college wordt gehanteerd om een persoonsgebonden budget te berekenen is momenteel 
vastgesteld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2018. Deze tariefdifferentiatie 
behoort tot de ‘essentiële onderdelen’ die in een verordening moeten worden vastgelegd. Daarom 
wordt de bepaling uit het Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2018 opgenomen in 
artikel 11 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019. Zo wordt voldaan aan 
de uitspraak van de CRvB. 
 
2. De financiële tegemoetkoming is aangepast zodat wordt voldaan aan de uitspraken van de CRvB. 
In de verordening 2015 is een vast bedrag opgenomen ten aanzien van de aanschaf en het onderhoud 
van een sportrolstoel. De CRvB heeft in haar uitspraken van 12 februari 2018 gesteld dat een forfaitaire 
voorziening die (mogelijk) ver afstaat van de werkelijke kosten van de compenserende maatregel geen 
passende bijdrage levert aan de zelfredzaamheid en participatie van de aanvrager . Een dergelijke 
voorziening geldt derhalve niet als een maatwerkvoorziening conform artikel 2.3.5 lid 3 van de Wet. 
Door in plaats van een vaste financiële tegemoetkoming een maatwerkvoorziening volgens de regels 
van een persoonsgebonden budget te verstrekken, wordt voldaan aan de voorwaarde van de Wet. Voor 
de tegemoetkoming verhuiskosten en vervoerskosten zijn de berekeningswijzen opgenomen in artikel 
17 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019.  
 
3. In de verordening is rekening gehouden met de aanstaande wijziging vanuit het Rijk om het 
abonnementstarief voor de eigen bijdrage in te voeren. 
Bij brief van 1 juni 2018 heeft de minister van VWS de vormgeving van het abonnementstarief nader 
toegelicht. Het aanpassen van de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen wordt naar verwachting 
in het najaar van 2018 door het Rijk bepaald. In artikel 12a, derde lid, van de verordening is opgenomen 
dat de bijdrage op basis van de kostprijs wordt bepaald, tenzij van rijkswege andere bepalingen worden 
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opgenomen. Met deze passage is de invoering van het abonnementstarief mogelijk en hoeft de 
verordening in 2019 niet opnieuw te worden aangepast.  
 
4. De verordening is opgesteld in samenwerking met de Leidse regiogemeenten en het Servicepunt71. 
Op het gebied van de Wmo 2015 wordt intensief samengewerkt met de gemeenten in de Leidse regio 
(Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude). Het opstellen van de verordening is gezamenlijk 
gedaan door de gemeenten en Servicepunt71. 
 
5. De inspraakreacties van de Wmo adviesraad Leiderdorp en het Sociaal Team Leiderdorp zijn positief. 
De Wmo adviesraad Leiderdorp en het Sociaal Team Leiderdorp zijn gericht gevraagd om een 
inspraakreactie. De Wmo adviesraad heeft aangegeven akkoord te gaan met de verwerking van de 
uitspraken van de CRvB zoals voorgesteld door het college. Daarom heeft de Wmo adviesraad geen 
inspraakreactie bij het college ingediend. De inspraakreactie van het Sociaal Team is verwerkt, alsook 
de inspraakreacties die binnengekomen zijn bij de andere gemeenten van de Leidse regio. In de Leidse 
regio wordt dezelfde verordening gehanteerd. 
 
6.  Het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019 is een 
bevoegdheid van de raad. 
Op basis van artikel 147 van de Gemeentewet is het vaststellen van gemeentelijke verordeningen een 
bevoegdheid van de gemeenteraad. 
 
5 Kanttekeningen 

1. Landelijke ontwikkelingen op het gebied van de cliëntondersteuning kunnen tot wijzigingen leiden. 
Het kabinet heeft in het regeerakkoord extra middelen opgenomen voor cliëntondersteuning. Hiermee 
wil het kabinet een impuls geven aan de onafhankelijke cliëntondersteuning. Doel is daarbij om tot 
meer inzicht te komen over hoe de vraag naar en het aanbod van cliëntondersteuning er precies uitziet 
en om te zorgen dat de cliëntondersteuning beter bekend en beter georganiseerd wordt.  In 
samenwerking met de Koepel Adviesraden Sociaal Domein zijn 14 gemeenten, VNG en Movisie aan de 
slag gegaan met de doorontwikkeling van de cliëntondersteuning. De uitkomsten van het project met 
de koplopergemeenten kunnen leiden tot aanpassingen van lokaal beleid. Het college is in gesprek met 
diverse partijen om de onafhankelijke cliëntondersteuning per 1 januari 2019 vorm te geven. Zodra hier 
meer over bekend is zal uw Raad hierover geïnformeerd worden.  
 
6 Communicatie 

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019 zal gepubliceerd worden op de 
website en toegevoegd worden aan de digitale verordeningenbank.  

 
7 Financiën 

De wijzigingen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019 komen voort uit 
bestaand beleid. Daarom zijn er geen financiële consequenties als gevolg van dit besluit. 

 
8 Evaluatie 

Niet van toepassing. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
 
 
Bijlagen:  

1. Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019, inclusief toelichting  
2. Nota van Inspraak Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019 
3. Overzicht wijzigingen Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019 

 
 
 


