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Verordening
Haaksbergen
maatschappelijke
ondersteuning
Samenvatting
Deze verordening geeft aan hoe de gemeente Haaksbergen invulling geeft aan:
a. het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de
toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een
beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en
bestrijden van huiselijk geweld,
b. het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de padicipatie van personen met een
beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in
de eigen Ieefomgeving en
c. het bieden van beschermd wonen en opvang.
De gemeenteraad van Haaksbergen;
Voorstel van het college van:3o september 2014
Wettelijke basis:
bepalingen van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
(artikelen 2.1 .3, 2.1.4, 2.1 .5, 2. 1.6, 2.3.6, vierde Iid, en
2.6.6, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet
bestuursrecht.
Besluit:
Vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen
Artikel 1 Begripsbepalingen
Deze verordening verstaat onder:
a. Wmo 2015: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.,
b. Algemeen gebruikelijke voorziening: een voorziening die niet speciaal bedoeld is
voor mensen met een beperking, dus ook door anderen gebruikt wordt,
algemeen verkrijgbaar is en niet - aanzienlijk - duurder is dan vergelijkbare
producten;
c. Andere voorziening: voociening anders dan in het kader van de Wmo 2015.,
d. Bijdrage: bijdrage als bedoeld in artikel 2.1.4, eerste lid, van de Wmo 2015.,
e. Collectief vervoer: collectief vervoer voor het Iokaal vervoer van personen met
een beperking;
f. Gesprek: gesprek in het kader van het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2,
eerste Iid, van de Wmo 2015.,
g. Hulpvraag: behoefte aan maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel
2.3.2, eerste Iid, van de Wmo 2015,.
h. Melding: melding aan het college als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste Iid, van de
Wmo 2015.,
i. Pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wmo 2015.,
j. Voorliggende voorzieningen: algemene voorziening of andere voorziening
waarmee aan de hulpvraag wordt tegemoetgekomen',
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k. Wettelijk voorliggende voorziening: een voorziening op grond van een wettelijke
bepaling anders dan de Wmo 2015 waarmee aan de hulpvraag tegemoet wordt
gekomen;
1. Niet-wettelijk voorliggende voorziening: een voorziening waarop aanspraak kan
worden gemaakt anders dan op grond van een wettelijke regeling en waarmee
aan de hulpvraag tegemoet wordt gekomen.
Artikel 2. Procedureregels aanvraag maatschappelijke ondersteuning
Het college bepaalt met inachtneming van de artikelen 2.3.1 tot en met 2.3.5 van de
Wmo 2015 bij nadere regels op welke wijze in samenspraak met de cliënt wordt
vastgesteld of de cliënt voor een maa|erkvoorziening voor zelfredzaamheid,
padicipatie, beschermd wonen of opvang in aanmerking komt.
Adikel 3. Criteria voor een maa|erkvoorziening
1. Het college neemt het verslag waarover het college nadere regels vaststelt als
uitgangspunt voor de beoordeling van een aanvraag om een maatwerkvoorziening.
2. Een cliënt komt in aanmerking voor een maa|erkvoorziening:
a. ter compensatie van de beperkingen in de zelfredzaamheid of padicipatie die de
cliënt ondewindt, voor zover de cliënt deze beperkingen naar het oordeel van het
college:
1 . niet op eigen kracht,
2. met gebruikelijke hulp,
3. met mantelzorg of
4. met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel
5. met gebruikmaking van algemeen gebruikelijke voorzieningen of
6. algemene voorzieningen,
kan verminderen of wegnemen. De maa|erkvoorziening Ievert, rekening
houdend met de uitkomsten van het onderzoek waarover het college nadere
vaststelt, een passende bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin de
cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of padicipatie en zo Iang
mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven, g!
b. ter compensatie van de problemen bij het zich handhaven in de samenleving van
de cliënt met psychische of psychosociale problemen en de cliënt die de
thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico's voor zijn veiligheid
als gevolg van huiselijk geweld, voor zover de cliënt deze problemen naar het
oordeel van het college:
1. niet op eigen kracht,
2. met gebruikelijke hulp,
3. met mantelzorg of
4. met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel
5. met gebruikmaking van algemene voorzieningen,
kan verminderen of wegnemen. De maa|erkvoorziening Ievert, rekening
houdend met de uitkomsten van het onderzoek waarover het college nadere
regels vaststelt, een passende bijdrage aan het voorzien in de behoefte van de
cliënt aan beschermd wonen of opvang en aan het realiseren van een situatie
waarin de cliënt in staat wordt gesteld zo zich snel mogelijk weer op eigen kracht
te handhaven in de samenleving.
3. Ten aanzien van een maatwerkvoorziening met betrekking tot zelfredzaamheid en
padicipatie geldt dat een cliënt alleen voor een maa|erkvoorziening in aanmerking
komt als:
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a. de noodzaak tot ondersteuning
voor de cliënt redelijke|ijs niet vermijdbaar was,
en
b. de voorziening voorzienbaar was, maar van de cliënt redelijke|ijs niet verwacht
kon worden maatregelen te hebben getroffen die de hulpvraag overbodig had
gemaakt.
4. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is ter vervanging van een eerder door het
college verstrekte voorziening, wordt deze slechts verstrekt als de eerder verstrekte
voociening technisch is afgeschreven,
a. tenzij de eerder verstrekte voorziening verloren is gegaan als gevolg van
omstandigheden die niet aan de cliënt zijn toe te rekenen;
b. tenzij de cliënt geheel of gedeeltelijk tegemoet komt in de veroorzaakte kosten,
of
c. als de eerder verstrekte voorziening niet langer een oplossing biedt voor de
behoefte van de cliënt aan maatschappelijke ondersteuning.
5. Als een maa|erkvoociening noodzakelijk is, verstrekt het college de goedkoopst
adequate voorziening.
Artikel 4. Inhoud beschikking
1 . Het college geeft in de beschikking tot verstrekking van een maa|erkvoorziening
in ieder geval aan of deze als voorziening in natura of als pgb wordt verstrekt .
2. Bij het verstrekken van een maatwerkvoociening in natura Iegt het college in de
beschikking in ieder geval vast:
a. welke de te verstrekken voorziening is en wat het beoogde resultaat daarvan is;
b. wat de ingangsdatum en duur van de verstrekking is;
c. hoe de voociening wordt verstrekt en
d. welke andere voorzieningen relevant zijn of kunnen zijn.
3. Bij het verstrekken van een maa|erkvoorziening in de vorm van een pgb Iegt het
college in de beschikking in ieder geval vast:
a. voor welk resultaat het pgb kan worden aangewend;
b. welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het pgb;
c. wat de hoogte van het pgb is en hoe hiertoe is gekomen;
d. wat de duur is van de verstrekking waarvoor het pgb is bedoeld, en
e. de wijze van verantwoording van de besteding van het pgb.
4. Als sprake is van een te betalen bijdrage informeed het college de cliënt daarover in
de beschikking.
Artikel 5. Regels voor pgb
1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 2.3.6 van de Wmo
2015.
2. Onverminderd artikel 2.3.6, tweede en vijfde Iid, van de Wmo 2015 verstrekt het
college geen pgb voor zover de aanvraag betrekking heeft op kosten die de
belanghebbende voorafgaand aan de indiening van de aanvraag heeft gemaakt en
niet meer is na te gaan of de ingekochte voorziening noodzakelijk was.
3. Het colleqe benaalt bii nadere renels op welke wiize de hoonte van een nqb wordt
vastnesteld.
4. Het college bepaalt bij nadere regels onder welke voo|aarden betre|ende het
tarief, een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt de mogelijkheid heeft om diensten,
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen te betrekken van een
persoon die behoort tot het sociaal netwerk.
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Artikel 6. Regels voor bijdrage in de kosten van maa|erkvoorzieningen en
algemene voorzieningen
1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd:
a. voor het gebruik van een algemene voorziening, niet zijnde cliëntondersteuning,
en ,
b. voor een maa|erkvoorziening dan wel pgb, zolang hij van de
maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het pgb
wordt verstrekt, en afhankeli'lk van het inkomen en vermoqen van de cliënt en
ziin echtnenoot.
2. Het college kan bij nadere regels bepalen:
a. voor welke algemene voorzieningen, niet zijnde cliëntondersteuning, de cliënt
een bijdrage is verschuldigd',
b. wat per sood algemene voorziening de hoogte van deze bijdrage is.
3. Het college bepaalt bij nadere regels:
a. op welke wijze de kostprijs van een maatwerkvoorziening en pgb wordt bepaald,
en
b. door welke andere instantie dan het CAK in de gevallen bedoeld in artikel 2.1.4,
zevende Iid, de Wmo 2015 de bijdragen voor een maatwerkvoorziening of pgb
worden vastgesteld en geïnd.
Artikel 7. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning
1 . Aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit van voorzieningen, eisen met
betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen, door:
a. het afstemmen van voorzieningen op de persoonlijke situatie van de cliënt;
b. het afstemmen van voorzieningen op andere vormen van zorg;
c. erop toe te zien dat beroepskrachten tijdens hun werkzaamheden in het kader van
het Ieveren van voorzieningen handelen in overeenstemming met de professionele
standaard.
2. Het college kan bij nadere regels bepalen welke verdere eisen worden gesteld aan
de kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid van
beroepskrachten daaronder begrepen.
3. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de
naleving van deze eisen door periodieke overleggen met de aanbieders, een jaarlijks
cliënte|aringsonderzoek, en het zo nodig in overleg met de cliënt ter plaatse
controleren van de geleverde voorzieningen.
Artikel 8. Meldingsregeling calamiteiten en geweld
1. Het college treft een regeling voor het melden van calamiteiten en
geweldsincidenten bij de verstrekking van een voorziening door een aanbieder en
wijst een toezichthoudend ambtenaar aan.
2. Aanbieders melden iedere calamiteit en ieder geweldsincident dat zich heeft
voorgedaan bij de verstrekking van een voorziening onverwijld aan de
toezichthoudend ambtenaar.
3. De toezichthoudend ambtenaar, bedoeld in artikel 6.1, van de Wmo 2015, doet
onderzoek naar de calamiteiten en geweldsincidenten en adviseert het college over
het voorkomen van verdere calamiteiten en het bestrijden van geweld.
4. Het college kan bij nadere regels bepalen welke verdere eisen gelden voor het
melden van calamiteiten en geweld bij de verstrekking van een voorziening.
4



02 Bestuursboek - 1470

Scan nummer 6 van 8 - Scanpagina 5 van 14

Artikel 9. Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of
terugvordering
1. Onverminderd adikel 2.3.8 van de Wmo 2015 doet een cliënt aan het college op
verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en
omstandigheden, waarvan hem redelijke|ijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding
kunnen zijn tot herove|eging van een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6
van de Wmo 2015.
2. Onverminderd artikel 2.3.10 van de Wmo 2015 kan het college een beslissing als
bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 van de Wmo 2015 herzien dan wel intrekken als het
college vaststelt dat:
a. de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van
juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;
b. de cliënt niet Ianger op de maatwerkvoorziening of het pgb is aangewezen',
c. de maa|erkvoorziening of het pgb niet meer toereikend is te achten;
d. de cliënt niet voldoet aan de aan de maa|erkvoorziening of het pgb verbonden
voo|aarden, of
e. de cliënt de maa|erkvoorziening of het pgb niet of voor een ander doel gebruikt.
3. Een beslissing tot verlening van een pgb kan worden ingetrokken als blijkt dat het
pgb binnen zes maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van
de voorziening waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.
4. Als het college een beslissing op grond van het tweede Iid, onder a, heeft
ingetrokken en de verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens door de
cliënt opzettelijk heeft plaatsgevonden, kan het college van de cliënt en degene die
daaraan opzettelijk zijn medewerking heeft verleend, geheel of gedeeltelijk de
geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten
onrechte genoten pgb.
5. Ingeval het recht op een in eigendom verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze
voorziening worden teruggevorderd.
6. Ingeval het recht op een in bruikleen verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze
voorziening worden teruggevorderd.
7. Het college onderzoekt uit het oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg, al dan
niet steekproefsgewijs, de bestedingen van pgb's.
Artikel 10. Nadere regels waardering mantelzorgers
Het college bepaalt bij nadere regels waaruit de jaarlijkse
mantelzorgers van cliënten in de gemeente Haaksbergen
blijk van waardering voor
bestaat.
Artikel 11. Verhouding prijs en kwaliteit Ievering voorziening door derden
1. Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de
vaststelling van de tarieven die het hanteed voor door derden te Ieveren diensten, in
ieder geval rekening met:
a. de aard en omvang van de te verrichten taken;
b. een redelijke toeslag voor overheadkosten',
c. een voor de sector reële mate van non-productiviteit van het personeel als gevolg
van verlof, ziekte, scholing en werkoverleg',
d. kosten voor bijscholing van het personeel.
2. Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de
vaststelling van de tarieven die het hanteert voor door derden te Ieveren overige
voorzieningen, in ieder geval rekening met:
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a. de marktprijs van de voorziening, en
b. de eventuele extra taken die in verband met de voorziening van de Ieverancier
worden gevraagd, zoals:
10. aanmeten, Ieveren en plaatsen van de voorziening',
20. instructie over het gebruik van de voorziening',
30. onderhoud van de voorziening, en
4. verplichte deelname in bepaalde samenwerkingsverbanden.
Artikel 12. Klachtregeling
1. Aanbieders stellen een regeling vast voor de afhandeling van klachten van cliënten
ten aanzien van alle voorzieningen).
2. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de
naleving van de klachtregelingen van aanbieders door periodieke overleggen met de
aanbieders, en een jaarlijks cliëntewaringsonderzoek.
Artikel 13. Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke ondersteuning
1. Aanbieders stellen een regeling vast voor de medezeggenschap van cliënten over
voorgenomen besluiten van de aanbieder welke voor de gebruikers van belang zijn
ten aanzien van alle voorzieningen.
2. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving
van de medezeggenschapsregelingen van aanbieders door periodieke overleggen
met de aanbieders en een jaarlijks cliëntewaringsonderzoek.
Artikel 14. Betrekken van ingezetenen bij het beleid
Het college betrekt ingezetenen bij het beleid over de Wmo 2105 op de wijze zoals vast
gelegd in de Verordening Padicipatieraad Haaksbergen
Artikel 15. Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt afwijken van de
bepalingen van deze verordening indien toepassing van de verordening tot
onbillijkheden van ove|egende aard Ieidt.
Artikel 16. Inwerkingtreding en overgangsrecht
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.
2. Op het moment, dat deze verordening in werking treedt, wordt de door de raad op
30 januari 2013 vastgestelde Verordening maatschappelijke ondersteuning
ingetrokken.
3. Een cliënt houdt recht op een Iopende voorziening verstrekt op grond van de door de
raad op 30 januari 2013 vastgestelde Verordening maatschappelijke ondersteuning,
totdat het college een nieuw besluit heeft genomen.
4. Aanvragen die zijn ingediend onder de door de raad op 30 januari 2013 vastgestelde
Verordening maatschappelijke ondersteuning en waarop nog niet is beslist bij het in
werking treden van deze verordening, worden afgehandeld krachtens deze
verordening.
5. Op bemaarschriften tegen een besluit op grond van de door de raad op 30 januari
2013 vastgestelde Verordening maatschappelijke ondersteuning, wordt beslist met
inachtneming van die verordening.
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Adikel 17.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke ondersteuning
Haa ergen.
Ald - sloten in de openbare raadsvergadering van 29. oktober 2014.
j||- ..-' '
/
/
.
. ..-. , ) .
.,#' ';;'
. - '' |) .. . . . :'; '
ft ''' ' '''
mr. a ben .. , .t--dr.-J. ' Gerritsen
|L||) .
griffie . burg meester
Citeeditel
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Toelichting op de Verordening maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen
Algemeen
Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
(hierna: Wmo 2015). De Wmo 2015 maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en - met
toepassing van een budgetkoding - financiële decentralisatie naar gemeenten van een
aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (hierna: AWBZ). Deze taken
worden toegevoegd aan het takenpakket dat al bij gemeenten Iag onder de oude' Wet
maatschappelijke ondersteuning. Hierbij wordt deels voodgeborduurd op de weg die
met die wet al was ingezet. Er wordt bekeken wat redelijke|ijs verwacht mag worden
van de cliënt en zijn sociaal netwerk, vervolgens zal waar nodig de gemeente in
aanvulling hierop hem in staat stellen gebruik te maken van een algemene voorziening
of - als dat niet volstaat - een maa|erkvoorziening waarmee een bijdrage wordt
geleverd aan zijn mogelijkheden om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en
zelfstandig te functioneren in de maatschappij.
Er dient telkens een zorgvuldige toegangsprocedure doorlopen te worden om de
hulpvraag van de cliënt, zijn behoeften en de gewenste resultaten helder te krijgen, om
te achterhalen wat de cliënt op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, mantelzorg of met
hulp van zijn sociaal netwerk dan wel door het verrichten van maatschappelijk nuttige
activiteiten kan doen om zijn zelfredzaamheid en padicipatie te handhaven of
verbeteren, om te bepalen of zo nodig met gebruikmaking van een algemene
voociening kan worden volstaan, of dat een maa|erkvoorziening nodig is, en of sprake
is van een voorliggende of andere voorziening die niet onder de reikwijdte van de Wmo
2015 valt. De Wmo 2015, deze verordening en door het college vast te stellen nadere
regels Ieggen deze toegangsprocedure daarom in hoofdlijnen vast. Want waar het recht
op compensatie dat bestond onder de oude' Wet maatschappelijke ondersteuning is
komen te vervallen, wordt een recht op een zorgvuldige, tweezijdige procedure
daadegenover gesteld. Een dergelijke procedure die bovendien goed wordt uitgevoerd,
zal telkens tot een juist eindoordeel moeten Ieiden; ondersteuning waar ondersteuning
nodig is.
Indien de cliënt van mening is dat het college hem ten onrechte geen
maa|erkvoorziening verstrekt of dat de maa|erkvoorziening onvoldoende bijdraagt
aan de zelfredzaamheid of padicipatie, of dat hem opvang of beschermd wonen ten
onrechte wordt onthouden, kan betrokkene daartegen vanzelfsprekend bezwaar maken
en daarna eventueel in beroep gaan tegen de beslissing op zijn bezwaar. De rechter zal
toetsen of het college zich heeft gehouden aan de voorgeschreven procedures, het
onderzoek naar de omstandigheden van betrokkene op adequate wijze heeft verricht en
of de ondersteuning een passende bijdrage Ievert aan het realiseren van een situatie
waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of padicipatie en zo Iang
mogelijk in de eigen Ieefomgeving kan blijven.
De Wmo 2015 en deze verordening Ieggen veel bevoegdheden bij het college. De
uitvoering hiervan zal echter in de regel namens het college gedaan worden (in
mandaat) door deskundige consulenten, ambtenaren of bijvoorbeeld aanbieders. Waar
in deze verordening en in de wet 'het college' staat, kan het college deze bevoegdheid
namelijk mandateren aan ondergeschikten dan wel niet-ondergeschikten op grond van
de algemene regels van de Awb. Op grond van adikel 2.6.3 van de Wmo 2015 kan het
college de vaststelling van rechten en plichten van de cliënt echter alleen mandateren
aan een aanbieder. Deze beperking geldt alleen voor mandatering aan niet-
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ondergeschikten. Het college kan de vaststelling van rechten en plichten ook aan
ondergeschikten mandateren.
Deze verordening kan niet Ios worden gezien van het beleidsplan, dat de raad op grond
van artikel 2.1.2 van de Wmo 2015 eveneens dient vast te stellen. In dit beleidsplan
wordt het door het gemeentebestuur te voeren beleid met betrekking tot
maatschappelijke ondersteuning vastgelegd.
Adikelsgewijs
Artikel 1 Begripsbepalingen
Dit adikel behoeft geen toelichting.
Artikel 2 Procedureregels aanvraag
Dit artikel behoeft geen toelichting.
maatschappelijke ondersteuning
Artikel 3.
Criteria voor een maa|erkvoorziening
In artikel 2.1.3, tweede Iid, onder a, van de Wmo 2015 is bepaald dat de raad bij
verordening moet aangeven op basis van welke criteria het college kan vaststellen of
een cliënt voor een maa|erkvoorziening voor zelfredzaamheid, padicipatie, beschermd
wonen of opvang in aanmerking komt. In de memorie van toelichting op deze bepaling
(Kamerstukken 11 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 134) wordt aangegeven dat het bij het
verstrekken van een maa|erkvoorziening op maatwerk aankomt. Gemeentelijke
vrijheid is nodig omdat de behoeften van inwoners per gemeente kunnen verschillen en
de sociale en fysieke infrastructuur per gemeente anders is. Ook het aanbod van
algemene voorzieningen is niet in iedere gemeente gelijk. Het is daarom niet mogelijk of
wenselijk dat in de verordening Iimitatief wordt geregeld welke maa|erkvoorzieningen
zullen worden verstrekt. De gemeenteraad moet wel aan de hand van geschikte en
toepasbare criteria meer in detail en concreet nader afbakenen in welke gevallen
iemand een maatwerkvoorziening kan krijgen. In dit adikel is deze verplichting
uitgewerkt.
Het tweede Iid is qebaseerd op adikel 2.3.5, derde en vierde Iid. van de Wmo 2015. Het
nebruik van of' tussen de twee onderdelen van het tweede Iid maakt duideliik dat deze
onderdelen niet cumulatief ziin bedoeld.
Het viifde Iid van artikel 3 kan er bi'lvoorbeeld toe Ieiden dat als maa|erkvoorzieninn
niet een woninnaanpassinn wordt verstrekt maar een verhuisverkostennoedinn. De
woninnaannassinn kan dermate kostbaar ziin dat het collene het nrimaat van verhuizinn
hanteert.
Artikel 4 Inhoud beschikking
Uitgangspunt van de Wmo 2015 is dat de cliënt een maatwerkvoociening in 'natura'
krijgt. Indien gewenst door de cliënt bestaat echter de mogelijkheid van het toekennen
van een budget. Tweede Iid, onder a, en derde Iid, onder a: het beoogde resultaat is
bijvoorbeeld 'mobiliteit' en niet een scootmobiel'. Onder 'duur' valt ook de termijn
waarop een voorziening technisch is afgeschreven.
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Artikel 5. Regels voor pgb
Het college kan op grond van artikel 2.3.6 van de Wmo 2015 een pgb verstrekken. Als
aan alle wettelijke voo|aarden daadoe is voldaan, kan zelfs van een verplichting van
het college worden gesproken. Van belang is dat een pgb alleen wordt verstrekt indien
de cliënt dit gemotiveerd vraagt (zie artikel 2.3.6, tweede lid, onder b, van de Wmo
2015). Met behoud van de motivatie-eis wordt geborgd dat duidelijk is dat het de
beslissing van de aanvrager zelf is om een pgb aan te vragen.
Het tweede Iid geeft aan dat het in beginsel niet mogelijk is om achteraf kosten te
declareren.
Ten aanzien van het vierde lid is van belang dat in de nota naar aanleiding van het
verslag (Kamerstukken 11 2013/14, 33 841, nr. 34) de regering heeft aangegeven dat
onder dit sociale netwerk ook mantelzorgers kunnen vallen. Wel is de regering van
mening dat de beloning van het sociale netwerk in elk geval beperkt moet blijven tot die
gevallen waarin het de gebruikelijke hulp overstijgt en dit aantoonbaar tot betere en
e|ectievere ondersteuning Ieidt en aantoonbaar doelmatiger is. Overeenkomstig de
huidige Wmo-praktijk met betrekking tot informele hulp wordt hierbij in ieder geval
gedacht aan diensten (zorg van mantelzorgers bijvoorbeeld). lnformele hulp bij
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen is minder goed denkbaar.
Ingeval ook hiervoor een pgb wordt aangevraagd is voor gemeenten van belang dat
slechts een pgb wordt verstrekt indien naar het oordeel van het college is gewaarborgd
dat de in te kopen diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen
veilig, doeltre|end en cliëntgericht worden verstrekt (artikel 2.3.6, tweede Iid, onder c,
van de Wmo 2015). Bij het beoordelen van de kwaliteit als bedoeld in artikel 2.3.6,
tweede Iid, onder c, van de Wmo 2015 weegt het college mee of de diensten,
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen in redelijkheid geschikt zijn
voor het doel waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt (artikel 2.3.6,
derde Iid, van de Wmo 2015).
De kwaliteit van ondersteuninn in de Wmo is Iastin in renels of (kwaliteitsleisen te
vatten. Kwaliteit kan ook ner situatie variëren. De cliënten die nebruik maken van een
nnb weten doomaans zelf het beste wat in hun snecifieke situatie (kwalitatief qoede)
ondersteuninn is. De cliënten die nebruik maken van een nnb ziin daarom in de eerste
nlaats zelf verantwoordeli'lk voor de (noede) kwaliteit van de neleverde ondersteuninq. In
deze verordeninq ziin daarom neen (aanvullende) kwaliteitseisen met betrekkinn tot het
nnb onnenomen.
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Artikel 6. Regels voor bijdrage voor maa|erkvoorzieningen en algemene
voorzieningen
Deze bepaliig geeft uitvoering aan de artikelen 2.1.4, eerste tot en met derde en
zevende Iid, en 2.1.5, eerste Iid van de Wmo 2015.
De Wmo 2015 maakt een onderscheid tussen de bijdragen in de kosten van algemene
voorzieningen en maatwerkvoocieningen. De bijdragen in de kosten van algemene
voorzieningen mag de nemeente bepalen en dit mag kostendekkend zijn. In de nota
naar aanleiding van het verslag (Kamerstukken 11 2013/14, 33 841, nr. 34, blz. 95) staat
hierover dat de regering gemeenten beleidsruimte geeft door hen de mogelijkheid te
bieden om in de verordening te bepalen welke eigen bijdrage een cliënt verschuldigd is
voor een algemene voorziening.
Het totaal van de bijdragen in de kosten van maa|erkvoorzieningen dan wel pgb's is
gelimiteerd tot een bedrag gelijk aan de kostprijs van de voorzieningen (adikel 2.1.4,
derde Iid, eerste zin, van de Wmo 2015) en in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zijn
regels vastgesteld met betrekking tot deze bijdragen (artikel 2.1.4, vierde Iid, van de
wet). De bijdrageregels in de verordening moeten passen binnen de kaders die het
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 stelt.
Artikel 7. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning
Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht in artikel 2.1.3, tweede
Iid, onder c, van de Wmo 2015, waarin is bepaald dat in de verordening in ieder geval
wordt bepaald welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van voorzieningen, eisen
met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen.
De regering Iegt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van voorzieningen bij de
gemeente en de aanbieder. Het is aan de gemeenteraad om in de verordening te
bepalen welke kwaliteitseisen worden gesteld aan aanbieders van voorzieningen. Die
eisen zullen ook betrekking kunnen hebben op de deskundigheid van het in te
schakelen personeel.
In het eerste Iid zijn een aantal voor de hand Iiggende kwaliteitseisen uitgewerkt. Het in
het tweede Iid genoemde jaarlijkse cliëntewaringsonderzoek is verplicht op grond van
artikel 2.5.1, eerste Iid, van de Wmo 2015.
Artikel 8. Meldingsregeling calamiteiten en geweld
In aanvulling op het bovenstaande regelt artikel 8 dat er door het college een regeling
wordt opgesteld over het doen van meldingen en dat de toezichthoudend ambtenaar
deze meldingen ondecoekt en het college adviseert over het voorkomen van verdere
calamiteiten en het bestrijden van geweld.
Artikel 9. Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of
terugvordering
Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht in artikel 2.1.3, vierde
Iid, van de Wmo 2015, waarin is bepaald dat in de verordening in ieder geval regels
worden gesteld voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een
maatwerkvoorziening of een pgb, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de
wet.
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Het eerste, tweede en vierde Iid bevatten een herhaling van hetgeen al in de tekst van
de Wmo 2015 is opgenomen (artikel 2.3.8, 2.3.10 en 2.4.1). Met opname van deze
wettekst in de verordening wordt beoogd een compleet beeld te geven van de regels
voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een maatwerkvoociening of een
pgb, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de Wmo 2015.
Het derde Iid is een 'kan'-bepaling. Een pgb wordt verstrekt met de bedoeling dat men
daarmee een voorziening treft. Als binnen zes maanden na de beslissing tot het
verstrekken van het pgb nog geen voorziening is getroffen, heeft het college de
bevoegdheid om de beslissing geheel of gedeeltelijk in te trekken. Deze bepaling is te
zien als een verbijzondering van de bepaling in het tweede Iid, onder e (dat tevens op
maatwerkvoorzieningen (in natura) ziet).
In artikel 2.4.1 tot en met 2.4.4 van de Wmo 2015 zijn regels voor het verhaal van
kosten opgenomen en is de bevoegdheid aan het college gegeven tot het (in
geldswaarde) terugvorderen van een ten onrechte verstrekte maatwerkvoorziening of
pgb. Hierbij is tevens bepaald dat het college het terug te vorderen bedrag bij
dwangbevel kan invorderen. Uit de memorie van toelichting op artikel 2.4.1
(Kamerstukken 11 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 157) wordt duidelijk dat daarnaast de
mogelijkheid blijft bestaan om maatwerkvoorzieningen terug te vorderen; 'omdat het niet
in alle gevallen mogelijk is een al genoten maatwerkvoorziening terug te vorderen, kan
het college de waarde van de genoten maatwerkvoorziening uitdrukken in een bedrag
dat voor terugvordering in aanmerking komt. '
In het vijfde en zesde Iid zijn dan ook bepalingen opgenomen die het college de
bevoegdheid geven tot terugvordering van in eigendom en in bruikleen verstrekte
voorzieningen.
Artikel 10. Nadere regels waardering mantelzorgers
Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht in adikel 2.1.6 van de
Wmo 2015. Hierin is opgenomen dat bij verordening wordt bepaald op welke wijze het
college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van
cliënten in de gemeente.
Adikel 2.1.6 van de Wmo 2015 stelt dat het moet gaan om mantelzorgers van cliënten in
de gemeente. Wmo 2015
Artikel 11. Verhouding prijs en kwaliteit Ievering voociening door derden
Het college kan de uitvoering van de Wmo 2015, met uitzondering van de vaststelling
van de rechten en plichten van de cliënt, door aanbieders Iaten verrichten (artikel 2.6.4,
eerste Iid, van de wet). Met het oog op gevallen waarin dit ten aanzien van een
voorziening gebeurt, moeten bij verordening regels worden gesteld ter waarborging van
een goede verhouding tussen de prijs voor de Ievering van een voorziening en de eisen
die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan (artikel 2.6.6, eerste Iid, van de Wmo 2015).
Daarbij dient in ieder rekening gehouden te worden met de deskundigheid van de
beroepskrachten en de arbeidsvoo|aarden.
Om te voorkomen dat alleen gekeken wordt naar de Iaagste prijs voor de uitvoering
worden in dit artikel een aantal andere aspecten genoemd waarmee het college bij het
vaststellen van tarieven (naast de prijs) rekening dient te houden. Hiermee wordt bereikt
dat een beter beeld ontstaat van reële kostprijs voor de activiteiten die zij door
12
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aanbieders willen Iaten uitvoeren. Uitgangspunt is dat de aanbieder kundig personeel
inzet tegen de arbeidsvoo|aarden die passen bij de vereiste vaardigheden. Hiervoor is
ten minste een beeld nodig van de vereiste activiteiten en de arbeidsvoo|aarden die
daarbij horen. Dit biedt een waarborg voor werknemers dat hun werkzaamheden
aansluiten bij de daarvoor geldende arbeidsvoo|aarden.
Artikel 12. Klachten
In het eerste Iid is een bepaling over klachten ten aanzien van aanbieders opgenomen.
Een dergelijke bepaling is verplicht op grond van adikel 2.1 .3, tweede Iid, onder e, van
de Wmo 2015, waarin is bepaald dat in de verordening in ieder geval wordt bepaald ten
aanzien van welke voocieningen een regeling voor de afhandeling van klachten van
cliënten is vereist. De aanbieder is ten aanzien van de in de verordening genoemde
voorzieningen verplicht een klachtregeling op te stellen (adikel 3.2, eerste Iid, onder a,
van de Wmo 2015).
In de memorie van toelichting (Kamerstukken 11 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 57-58) staat
dat cliënten in beginsel moeten kunnen klagen over alles wat hen niet aanstaat in de
manier waarop zij zich bejegend voelen. De cliënt kan ontevreden zijn over het gedrag
van een gemeenteambtenaar, bijvoorbeeld over de wijze waarop een gesprek is
gevoerd of over diens (vermeende) gebrek aan deskundigheid. Is de cliënt niet tevreden
over een gedraging van de aanbieder, dan kan het ook gaan om bijvoorbeeld de
kwaliteit van de geleverde maatschappelijke ondersteuning (in verband met de
deskundigheid van de medewerker of een bepaalde houding of uitlating, gebrekkige
communicatie of (onlbereikbaarheid van de aanbieder).
Het Iigt voor de hand dat cliënten die zich benadeeld voelen zo veel mogelijk deze
klacht eerst bij de betre|ende aanbieder deponeren. Zij moeten erop kunnen
vedrouwen dat de aanbieder de klacht snel in behandeling neemt en de klacht ook snel
afhandelt. Daar waar de afhandeling niet naar wens is, staat de weg naar de gemeente
voor het indienen van de klacht open.
Artikel 13. Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke ondersteuning
Dit adikel geeft uitvoering aan artikel 2.1.3, tweede lid, onder f, van de Wmo 2015,
waarin is bepaald dat in ieder geval moet worden bepaald ten aanzien van welke
voorzieningen een regeling voor medezeggenschap van cliënten over voorgenomen
besluiten van de aanbieder welke voor de gebruikers van belang zijn, vereist is.
In dit adikel gaat het dus om medezeggenschap van cliënten tegenover de aanbieder.
Voorheen moest de aanbieder voldoen aan de in de Wet klachtrecht cliënten en de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gestelde regels. Onder de Wmcz
werd inspraak tegenover de aanbieder reeds ve|ezenlijkt via de cliëntenraad. Onder
de Wmo 2015 is het stellen van regels geheel aan gemeenten overgelaten.
In het eerste Iid is dit uitgewerkt door te bepalen dat aanbieders een regeling voor
medezeggenschap dienen vast te stellen. De aanbieder is ten aanzien van de in de
verordening genoemde voorzieningen verplicht een medezeggenschapsregeling op te
stellen (adikel 3.2, eerste Iid, onder b, van de Wmo 2015).
In het tweede Iid zijn een aantal instrumenten voor het college aangegeven om te
zorgen dat de verplichting tot medezeggenschap door aanbieders goed wordt
uitgevoerd.
13



02 Bestuursboek - 1470

Scan nummer 6 van 8 - Scanpagina 14 van 14

Artikel 14. Betrekken van ingezetenen bij het beleid
Dit adikel behoeft neen toelichtinn.
Artikel 15 Hardheidsclausule
Dit artikel behoeft geen toelichting.
Artikel 16. Inwerkingtreding en overgangsrecht
Dit artikel behoeft geen toelichting.
Artikel 17 Citeeditel
Dit artikel behoeft geen toelichting.
14


