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 2019 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 11 november 2019 

     

Onderwerp: Raadsvoorstel Verordening 

maatschappelijke ondersteuning 

Leiderdorp 2020 

 Aan de raad.  

 

 

*Z024BD759C7* 
Beslispunten 

de “Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2020” vast te stellen. 

 

1 SAMENVATTING  

De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 moet worden aangepast, vanwege de 
invoering van het abonnementstarief, recente jurisprudentie en veranderingen op grond van 
landelijke, gemeentelijke en regionale besluitvorming. Leiderdorp heeft in het aanpassen van de 
Verordening nauw samengewerkt met de Leidse regio.  
 

2 Inleiding 

Met de definitieve invoering van het abonnementstarief per 2020 moet de huidige Verordening 
maatschappelijke ondersteuning worden aangepast. 

 

Achtergrond abonnementstarief 

Tot en met 2018 werd de eigen bijdrage voor een Wmo-maatwerkvoorziening gebaseerd op (1) de 
kostprijs van de maatwerkvoorziening en (2) het inkomen en vermogen van de gebruiker. Door de 
minister werd in 2018 echter een voorstel ingediend bij de Tweede Kamer om over te schakelen op 
een standaard eigen bijdrage per betalingsperiode voor gebruikers van een maatwerkvoorziening. 
Voorgesteld werd om dit bedrag voor iedereen met een Wmo-maatwerkvoorziening gelijk te 
trekken, waarbij niet zou worden gekeken naar het inkomen of vermogen van de inwoner. Ook zou 
de eigen bijdrage onafhankelijk zijn van het aantal maatwerkvoorzieningen waar een inwoner 
gebruik van maakt. Ondanks hevige kritiek van de VNG en de Raad van State, die vreesden voor 
een sterke “aanzuigende werking” van de regel, werd het voorstel unaniem aangenomen door de 
Tweede Kamer.  

 

Het jaar 2019 gold als overgangsjaar waarin het abonnementstarief werd ingevoerd. Per 2020 
wordt het abonnementstarief definitief. Gemeenten hebben ten aanzien van het abonnentstarief 
beperkte beleidsvrijheid gekregen om lokale accenten aan te brengen. De belangrijkste keuze die 
gemeenten kunnen maken, is om bepaalde maatwerkvoorzieningen uit te zonderen van het 
abonnementstarief (zie hierover argument 1.2).  

 
Overige wijzigingen 
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Ook regionale en lokale (beleids)wijzigingen leiden tot wijziging van de Verordening . Hierbij valt 
onder meer te denken bepalingen rond de eigen bijdragen en het persoonsgebonden budget. 
Daarnaast is een aantal passages ingevoegd om als Leidse regio beter te kunnen controleren op de 
rechtmatige verstrekking van maatwerkvoorzieningen. Tot slot is een aantal technische wijzigingen 
doorgevoerd conform de modelverordening van de VNG.  
 

3 Beoogd effect 

 Het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2020, waarmee de 
 basis voor de lokale uitvoeringspraktijk van de Wmo vastgelegd wordt. 

 
4 Argumenten 

1.1 De aanpassingen zijn noodzakelijk vanwege de invoering van het nieuwe abonnementstarief 
2020  
In 2019 gold een eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken en per 2020 wordt deze bijdrage € 19,- 
per maand. Om deze verplichte tariefwijziging door te voeren, moet de huidige Verordening 
worden aangepast. Aangezien de betalingsperiode wijzigt van vier weken naar een maand is er 
feitelijk geen sprake van een stijging van de eigen bijdrage. 
 
1.2 Om maatwerkvoorzieningen uit te zonderen van het abonnentstarief is de aanpassing van de 
Verordening noodzakelijk 
Wanneer maatwerkvoorzieningen niet expliciet worden uitgezonderd in de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning, zullen de inwoners die deze maatwerkvoorzieningen ontvangen 
en door de gemeente bij het CAK zijn aangemeld, automatisch het abonnementstarief in rekening 
krijgen gebracht door het CAK. 
  

 We kiezen ervoor de volgende maatwerkvoorzieningen uit te zonderen van het   
 abonnementstarief:  

-  collectief vraagafhankelijk vervoer: inwoners met een Wmo-beschikking voor een 
vervoersvoorziening betalen een instaptarief en een zonetarief. Als een inwoner bijvoorbeeld 
twee zones reist, betaalt deze voor drie zones (één zone wordt als instaptaptarief gerekend). 
Deze eigen bijdrage is een gereduceerd Wmo-tarief, waarbij een inwoner een kleine bijdrage 
betaalt per rit. Een vast maandelijks bedrag is niet wenselijk, aangezien de bijdrage zeer 
afhankelijk is van het aantal ritten die een inwoner maakt.  

 
-  individueel vervoer: het gebruik van individueel vervoer is zeer verschillend per inwoner. Zo 

maken inwoners met een Wmo-beschikking voor individueel vervoer niet noodzakelijkerwijs 
elke maand gebruik van de voorziening. Hierdoor is een vast maandelijks bedrag niet wenselijk. 

 
-  begeleiding individueel met de intensiteit waakvlam: een inwoner krijgt een Wmo-beschikking 

voor begeleiding met de intensiteit waakvlam, wanneer hij bijvoorbeeld een begeleidingstraject 
heeft afgerond, maar kans heeft op een terugval. De intensiteit waakvlam houdt in dat de 
begeleiding alleen wordt ingezet als dit nodig blijkt en geldt als een vangnet voor de inwoner. 
Het is daarmee mogelijk dat een cliënt maandenlang geen aanspraak maakt op begeleiding om 
het uiteindelijk twee maanden in het jaar in te zetten. Een andere mogelijkheid is dat 
gedurende het jaar blijkt dat het zo goed gaat met de cliënt en hij helemaal geen begeleiding 
meer niet nodig heeft. Een maandelijkse bijdrage voor een voorziening die mogelijk niet of 
nauwelijks wordt ingezet, is daarom niet wenselijk.  
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-  kindverzorging: met de invoering van het abonnementstarief is door het Rijk besloten dat 

gehuwden of samenwonenden die maatschappelijke ondersteuning ontvangen voor henzelf of 
hun kind, geen maandelijkse eigen bijdrage hoeven te betalen. Dit is echter niet het geval voor 
personen zonder partner, hij of zij betaalt wel een eigen bijdrage. Dit zou in de praktijk dus 
betekenen dat gehuwde of samenwonende ouders van een kind met de Wmo-
maatwerkvoorziening kindverzorging geen maandelijkse eigen bijdrage hoeven te betalen, 
terwijl een alleenstaande ouders in dezelfde situatie wel een eigen bijdrage zou moeten 
betalen. Dit verschil bij eenzelfde maatwerkvoorziening is onwenselijk. 

 
-  kortdurend verblijf: een (over)belaste inwoner die mantelzorg verleent, kan aanspraak maken 

op de maatwerkvoorziening kortdurend verblijf. Dit is een maatwerkvoorziening die 
mantelzorgers de mogelijkheid biedt om er bijvoorbeeld tijdelijk even tussenuit te gaan, 
doordat degene waar zij voor zorgen tijdelijk in een gepaste instelling overnachten waar hij of 
zij verzorgd wordt. Hoe vaak een mantelzorger hiervan gebruikmaakt in een jaar is nauwelijks 
te voorspellen en varieert sterk per persoon. Onwenselijk is het om belaste mantelzorgers een 
standaard maandelijkse bijdrage op te leggen, terwijl zij hier misschien één à twee keer per jaar 
gebruik van maken. 

 
1.3 Met de aanpassing kunnen een diverse technische en tekstuele wijzigingen worden 
doorgevoerd 
Op grond van de modelverordening is een aantal technische wijzigingen doorgevoerd. Hierbij valt 
te denken aan het verwijderen van dubbele artikelen of het aanpassen van zinnen om te komen 
tot een betere leesbaarheid. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

- 
 

6 Communicatie 

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2020 zal worden gepubliceerd op 
Decentrale.regelgeving.overheid.nl. 
 

7 Financiën 

- 
 

8 Evaluatie 

-   
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  
Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen; 
Bijlage 2: Nota van Inspraak; 
Bijlage 3: Advies door Adviesraad Sociaal Domein 
Bijlage 4: Reactie college op advies Adviesraad Sociaal Domein 


