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Onderwerp: Wmo-verordening 2019 is ten opzichte van de vorige verordening op een aantal punten gewijzigd
De Wmo-verordening 2019 is ten opzichte van de vorige verordening op een aantal punten gewijzigd.
Er zijn een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd en op inhoud zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd die in onderstaande tabel verder
uitgewerkt worden. De adviesraden hebben hier een 3e kolkom toegevoegd waarin een advies wordt geformuleerd.

Artikel

Was

Wordt

6.1.1

De cliënt is een bijdrage in de kosten
verschuldigd voor het gebruik van een
maatwerkvoorziening dan wel
persoonsgebonden budget, zolang hij
van de maatwerkvoorziening gebruik
maakt dan wel gedurende de periode
waarvoor het persoonsgebonden
wordt toegekend. De bijdrage in
kosten is afhankelijk van het inkomen
en vermogen van de cliënt en zijn
echtgenoot overeenkomstig het
bepaalde in het Uitvoeringsbesluit
Wmo 2015.

De cliënt is een bijdrage in de kosten
verschuldigd voor het gebruik van een
maatwerkvoorziening dan wel
persoonsgebonden budget, zolang hij van
de maatwerkvoorziening gebruik maakt
dan wel gedurende de looptijd van de
voorziening dan wel gedurende de
periode waarvoor het persoonsgebonden
wordt toegekend.

Advies
Door het wegvallen van de inkomen-/
vermogenstoets komt de gemeente voor
extra kosten te staan. Vraag is hoe deze
opgevangen worden.
Advies is deze kosten inzichtelijk te maken,
als basis voor een te voeren beleid.

6.2.2

De bijdrage, dan wel het totaal van de
bijdragen, is gelijk aan de kostprijs,
tenzij overeenkomstig hoofdstuk 3 van
het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 een
lagere bijdrage is verschuldigd.

De bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, tweede
lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
dan wel het totaal van de bijdragen, is
gelijk aan de kostprijs, tot aan ten hoogste
€ 17,50 per bijdrageperiode voor de cliënt
of de gehuwde cliënten tezamen, tenzij
overeenkomstig artikel 2.1.4, derde lid,
van de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 hoofdstuk 3 van het
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 geen of een
lagere bijdrage is verschuldigd.

Dook hier kan de gemeente voor extra
kosten komen te te staan. Vraag is hoe deze
opgevangen worden.
Advies is deze kosten inzichtelijk te maken,
als basis voor een te voeren beleid.

Aan Artikel 3.2 is lid 3 toegevoegd:
bij het verlenen van een voorziening in
natura wordt aan de beschikking gehecht:

3.2.

a.

A. een zorgplan door de zorgverlener en/of;

b. plan van aanpak en/of;
c.

Begripsbepalingen
punt J

C. enig ander document waaruit voor de cliënt
bepaalbaar volgt welke voorziening hij verstrekt
krijgt.

Leefeenheid: de echtgenoot, ouders,
inwonende kinderen of andere
huisgenoten die duurzaam
gemeenschappelijk een woning bewonen
en gezamenlijk een huishouden voeren;

Geacht college, wij hopen u middels deze brief van dienst te zijn en wij zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
namens de WMO-raad, de SSPO en de Klankbordgroep Wwb
Leo Versteeg, secretaris

Het woord echtgenoot is te beperkt, denk
aan echtgenote; partner enz.
Advies is om het woord echtgenoot te
vervangen door bijv. relatie of
(huwelijks)partner

