Ons nummer: CONCEPT

*CONCEPT*

Casenr: ___________

Gemeente Súdwest-Fryslân
Vergadering van het college van burgemeester en wethouders
Bespreekpunt vergadering college
O.0000002
E meerdere besluiten, namelijk: één
Ter
circulatie
conceptbesluit,
Behandeld
door namelijk: akkoord te gaan met de
wijzigingen inteam
het Besluit voorzieningen
Behandelend
maatschappelijke
ondersteuning per 1 januari 2014,
Teammanager
behalve
voor
artikel
1 lid 5 sub a en b, waarbij de
Directeur
ingangsdatum
de
dag
na publicatie van dit besluit is;
Onderwerp
akkoord te gaan met de wijzigingen in de
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning per 1
januari 2014.
Conceptbesluit

11 februari 2014
nee
Boudien Janssen-Terbraak
Werk en Zorg
Douwe Zijlstra
Henri Meijering
Besluit voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning 2014 en Beleidsregels
maatschappelijke ondersteuning 2014
Het college besluit:
a. akkoord te gaan met de wijzigingen in het
Besluit voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning per 1 januari 2014, behalve
voor artikel 1 lid 5 sub a en b, waarbij de
ingangsdatum de dag na publicatie van dit
besluit is;
b. akkoord te gaan met de wijzigingen in de
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
per 1 januari 2014.

Inhoud

In dit college-advies wordt ingegaan op de
wijzigingen die per 1 januari 2014 doorgevoerd
worden in het Besluit voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning en de
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

Overleg met:
Team
Team
Team

Zorg
Financiën
Juridische en
Veiligheidszaken

Team
Team
Team
Portefeuillehouder
Ondernemingsraad
Advies besproken in BO
Advies besproken in DT
Externen

Spoed

Na besluit college
Openbaar
Persbericht
Commissie

openbaar
nee
geen

Raad
Actieve info

nee

drs. S. Tolsma
nee
ja
nee
Wmo-platform,
gemeente
Littenseradiel

nee
Akkoord

Burgemeester drs. H.H. Apotheker
Wethouder drs. M. Offinga
Wethouder drs. S. Tolsma
Wethouder L.P. Stoel
Wethouder mevr. G. Akkerman
Wethouder W. Sinnema

Bespreken

Besluit college:
11 februari 2014

Gemeentesecretaris drs. J. Krul
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Inleiding:
Op grond van artikel 30 van de Verordening voorzieningen Wmo gemeente Súdwest-Fryslân 2013 kan het
college jaarlijks per 1 januari de in het gemeentelijk besluit voorzieningen Wmo Súdwest-Fryslân
genoemde bedragen bedragen of verlagen aan de hand van de prijsindex van de gezinsconsumptie. In
dit college-advies wordt daarop ingegaan.
Daarnaast wordt in dit college-advies ook ingegaan op een toevoeging aan het Wmo-besluit, namelijk
het forfaitair sportvervoer. Ook wordt ingegaan op een wijziging van het landelijk Wmo-besluit,
waardoor ook het gemeentelijk Wmo-besluit kan wijzigen.
Bovenstaande wijzigingen hebben ook consequenties voor de Wmo-beleidsregels, vandaar dat deze dan
ook opnieuw vastgesteld moeten worden.
Doel:
Het doel van dit collegevoorstel is om het Wmo-besluit en de Wmo-beleidsregels voor 2014 vast te
stellen, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014, behalve voor artikel 1 lid 5 sub a en b van dit
Wmo-besluit. De wijziging van dit artikel treedt in werking op de dag na publicatie van het besluit van
het college.
Argumenten:
1. Indexering bedragen Wmo-besluit en Wmo-beleidsregels
Op grond van artikel 30 van de Verordening voorzieningen Wmo gemeente Súdwest-Fryslân 2013
kunnen de in het Wmo-besluit genoemde bedragen verhoogd worden met een
indexeringspercentage van 1,6% voor 2014 (gebaseerd op de consumentenprijsindex); het hoeft
dus niet. Gemeentebreed wordt een inflatiepercentage van 0,0% gehanteerd.
Rapporteur stelt voor om de PGB-bedragen voor de Hulp bij het Huishouden wel te verhogen
met een indexpercentage van 1,6%, maar dan niet af te ronden op hele Euro’s, maar op tien
Eurocent. Hiermee blijven de PGB-bedragen in lijn met de In Natura bedragen voor de HH. Op
de financiële consequenties wordt bij het onderdeel “Financiën” ingegaan. Ook wordt
voorgesteld om de verantwoordingsbedragen voor de HH (in artikel 9 lid 2) met de index te
verhogen. Dit sluit eveneens aan bij de indexering van de HH-bedragen.
Rapporteur stelt ook voor om de forfaitaire bedragen met betrekking tot de verhuiskosten,
inrichtingskosten, kosten bezoekbaar maken van een woning, sportrolstoel en electrische
sportrolstoel te verhogen. Tot op heden zijn deze bedragen ieder jaar aangepast met een
indexeringspercentage en de verhoging van de bedragen kost de gemeente gemiddeld op
jaarbasis € 150,00 extra (het gaat om een zeer beperkt aantal aanvragen).
Daarnaast wordt voorgesteld om de vergoeding autokosten per kilometer en de eigen ritbijdrage
per kilometer (taxivervoer) niet te verhogen. Deze bedragen zijn gebaseerd op de kosten
openbaar vervoer en deze kosten zijn niet of nauwelijks gestegen (halve centen).
2. Forfaitair sportvervoer (artikel 8 lid 3 Wmo-besluit)
In het verleden was het forfaitair sportvervoer opgenomen in de Wmo-beleidsregels. Door
diverse aanpassingen in de afgelopen jaren is het forfaitair sportvervoer per abuis verdwenen
uit de Wmo-beleidsregels. Het bedrag dat hierbij hoorde werd echter wel gewoon uitbetaald
aan een beperkt aantal sporters (ongeveer 2 tot 5). Door het forfaitair sportvervoer nu op te
nemen in het Wmo-besluit wordt de omissie vanuit het verleden weer hersteld. Financiële
consequenties zijn niet aanwezig, omdat het altijd nog werd uitbetaald. Er is dus geen sprake
van extra uitgaven.
3. Wijziging landelijk Wmo-besluit
Onderstaande informatie is overgenomen uit een artikel van Stimulansz.
Artikel 4.1, vijfde lid, van het Bmo bepaalde tot voor kort (tot 9 november 2013) dat bij het
verschaffen in eigendom van een roerende zaak, een bouwkundige of woontechnische
aanpassing van een woning die in eigendom is van de aanvrager, een eigen bijdrage kan worden

gevraagd gedurende maximaal negenendertig perioden van vier weken (maximaal drie jaar).
Deze beperking in de tijd gedurende welke een eigen bijdrage kan worden opgelegd, wordt niet
langer als wenselijk gezien. Het komt namelijk veelvuldig voor, dat de gemeente een
voorziening verstrekt die (veel) langer dan die drie jaar wordt gebruikt. Bij bouwkundige of
woontechnische aanpassingen is daar, naar de aard van de voorziening, ook veelvuldig sprake
van. Bovendien gaat het hierbij soms om kostbare voorzieningen. Het wordt dan ook redelijk
geacht dat de cliënt een bijdrage voor de voorziening betaalt, zolang deze in gebruik is.
In het verlengde van het wegnemen van de beperking in de periode, gedurende welke een eigen
bijdrage kan worden gevraagd, is ter bescherming van de cliënt in een nieuw vijfde lid
vastgelegd dat de grens ligt bij het betalen van de volledige kostprijs. Onder de kostprijs wordt
overeenkomstig het taalgebruik verstaan de prijs waarvoor de gemeente de voorziening heeft
ingekocht bij de aanbieder of leverancier en de daarin begrepen onderhoudskosten.
Met het oog op de uitvoering door het CAK van de eigenbijdrageregeling zal de gemeente die
kostprijs moeten doorgeven aan het CAK, opdat het CAK kan bijhouden wanneer dat niveau is
bereikt.
Ons Wmo-besluit 2013 kent ook de termijn van 3 jaar (39 personen). Gezien de landelijke
wijziging stelt rapporteur voor om de termijn van 3 jaar uit het Wmo-besluit te halen en daarbij
aan te geven dat de grens van de eigen bijdrage ligt bij de kostprijs (inclusief
onderhoudskosten). Deze wijziging geldt dan voor alle cliënten die een aanvraag indienen na de
dag dat het collegebesluit met betrekking tot deze wijziging is gepubliceerd.
4. Wijziging Wmo-besluit 2013. Artikel 12 lid 4 kan worden verwijderd, omdat dit niet langer van
toepassing is.
5. Wijziging Wmo-beleidsregels Blz. 4.
In de Wmo-beleidsregels was aangegeven dat er bij een Wmo-aanvraag rekening mocht worden
gehouden met de financiële capaciteit (inkomen en vermogen) van een cliënt. De uitspraak van
de van de Centrale Raad van Beroep van 25 november 2013 (ECLI:NL:CRVB:2013:2394) heeft
hier een streep doorheen gezet. Dit betekent dat de beleidsregels op dit vlak zijn aangepast.
Alternatieven:
1. Indexering bedragen Wmo-besluit en Wmo-beleidsregels
Er kan ook voor gekozen worden om de bedragen in het Wmo-besluit en Wmo-beleidsregels niet
te verhogen, gezien het gemeentebreed gehanteerde inflatiepercentage van 0,0%.
2. Forfaitair sportvervoer
Er kan voor gekozen worden om het forfaitair sportvervoer niet meer op te nemen in het Wmobesluit of Wmo-beleidsregels. Dit betekent dat deze ‘regeling’ dan verdwijnt. Deze mensen
kunnen dan een beroep op de collectieve Wmo-voorziening taxivervoer. Dit betekent dat er dan
extra geld mee gemoeid is.
3. Eigen bijdrage/eigen aandeel.
Er kan voor gekozen worden om het huidige artikel 1 lid 5 sub a en b zo te laten staan. Er wordt
dan echter niet optimaal gebruik van de wettelijke mogelijkheden gemaakt.
4. Deze wijziging spreekt voor zich.
5. Er zijn geen alternatieven voor deze wijziging. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is
leidend.
Risico’s:
Er zijn in principe geen risico’s aan de wijzigingen verbonden. Het kan echter zo zijn dat mensen het
niet eens met het besluit van de gemeente, waardoor er een bezwaarschrift kan binnenkomen. Dit risico
is echter met elke toekenning/afwijzing aanwezig.
Wettelijke basis:
Verordening voorzieningen Wmo gemeente Súdwest-Fryslân 2013, artikel 30, voor wat betreft de
indexering.

Financiële aspecten/gevolgen:
De extra kosten voor de indexering PGB met betrekking tot HH zijn ongeveer € 10.000,00. Hier is in de
begroting 2014 reeds rekening gehouden.
De indexering van de overige kosten (verhuiskosten, inrichtingskosten, bezoekbaar maken van een
woning, sportrolstoel, electrische sportrolstoel en sportvervoer) brengt een extra kostenpost van
ongeveer € 150,00 met zich mee. Een zeer minimaal bedrag. Dit kan uit de begroting 2014 worden
gedekt.
De wijziging genoemd onder punt 3 bij de argumenten kan ervoor zorgdragen dat de gemeente een
hoger bedrag aan eigen bijdrage/eigen aandeel binnenkrijgt. Dit is echter niet met zekerheid te stellen,
omdat de eigen bijdrage afhankelijk is van een aantal factoren, namelijk het inkomen en vermogen van
de cliënt en/of er al een eigen bijdrage in het kader van de AWBZ/Wmo wordt betaald en welke
financiële ruimte er dan nog rest.
Advies Wmo-platform SWF:
Op….is met betrekking tot het concept collegevoorstel advies gevraagd aan het Wmo-platform SWF. Op
……jl. is dit advies besproken en op ……is het schriftelijk advies binnengekomen (het volledige advies
vindt u in de bijlage). Het Wmo-platform SWF adviseert……..
:
Communicatie:
Wie:
Team Wmo,
Team Beleid en
Kwaliteit Sociale
Zaken, Burgers

Wat:
Dat het Wmobesluit 2014 is
vastgesteld door
het college.

Waarom:
Zodat een ieder
op de hoogte is
van de
wijzigingen.

Bijlage(n):
Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014;
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2014;
Advies Wmo-platform.
Ter inzage:
.
Vervolgproces:
Zijn er aanvullende besluiten nodig van het college? Nee
Er is geen raadsbesluit nodig.
BouJan 1
WZ
DSM
j
BouJan 1

Welke:
Bekendmaking in
Ta jo tsjinst,
Interne
Informatiebrief
SoZa, plaatsing
tekst Besluit op
website.

Wanneer:
Zo spoedig mogelijk
na Collegebesluit.

