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Raadsvergadering d.d. 22 november 2016   agendapunt  10      
  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 25 oktober 2016 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. Berends 
Behandelend ambtenaar: dhr. A. Vonk 
Doorkiesnummer:   0592 - 266627  
E-mail adres:                a.vonk@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit   
-   Verordening 2015 
 
Onderwerp 
Reparatie verordening Wmo 2015 
 
Gevraagd besluit 
Artikel 12 van de huidige verordening Wmo 2015 aanpassen.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Door een reparatie toe te passen op de huidige verordening Wmo 2015 wordt voldaan aan het gestelde in de 
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB).. 
De CRvB heeft gesteld dat de grondslag voor de kostprijs van de algemene voorziening in de verordening 
opgenomen moet zijn, om de financiële haalbaarheid voor cliënten te verduidelijken. In de huidige verordening 
wordt de kostprijs van de algemene voorziening niet vermeld en zijn alleen de eventuele korting en mogelijke 
tegemoetkoming in de kosten beschreven.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Om uitvoering te kunnen blijven geven aan het huidige beleid met een Algemene Voorziening Schoonmaak-
ondersteuning is een aanpassing van de Wmo-verordening noodzakelijk om tegemoet te komen aan de 
uitspraak van de CRvB.  
 
Wat ging er aan vooraf 
Met de invoering van de nieuwe Wmo op 1 januari 2015 is de mogelijkheid gecreëerd om naast op individuen 
toegesneden maatwerkvoorzieningen ook algemene voorzieningen in te richten, waarmee een basisvoorziening 
gecreëerd werd, waarvan mensen met een beperking gemakkelijk gebruik kunnen maken. Het is laagdrempelig,  
administratief eenvoudig en er kan zonder uitgebreid onderzoek gebruik van gemaakt worden. Met het 
vaststellen van de verordening Wmo 2015 heeft uw raad hiermee ingestemd. 
Als gevolg van de uitspraak van de CRvB in een tegen de gemeente Aa en Hunze aangespannen beroepszaak 
is gebleken dat een algemene voorziening Schoonmaakondersteuning wel degelijk mogelijk is, maar dat 
daaraan bepaalde voorwaarden gesteld worden: 

1. De gemeente sluit de contracten met de aanbieders van huishoudelijke hulp. 
2. De grondslag voor de kosten, eigen bijdrage en een eventuele korting bij het gebruikmaken van de 

algemene voorziening is in de verordening vastgelegd 
3. De AVS moet financieel haalbaar zijn voor de cliënt  

 
 
 



 

Hoe informeren we de inwoners? 
De gewijzigde Wmo-verordening wordt gepubliceerd. Op de website zal de informatie gegeven worden dat de 
uitspraak CRvB geen gevolgen heeft voor het beleid van de gemeente. 
 
Burgerparticipatie  
In gesprek met het DB van de Wmo-adviesraad zijn de consequenties van de uitspraken van de CRvB 
besproken. Omdat de uitspraak geen aanpassingen in het beleid tot gevolg heeft, heeft de Wmo-adviesraad in 
deze geen adviserende rol en kan besluitvorming versneld plaatsvinden. 
 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Omdat het hier een reparatie van de verordening betreft, heeft het geen invloed op de huidige uitvoering van de 
Wmo 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Er zijn geen financiële consequenties aan verbonden 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           



 

Raadsbesluit nr. 10 
 
Betreft: 
 
Reparatie verordening Wmo 2015 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen hebbende het collegevoorstel d.d. 25 oktober 2016, 
 
Gelet op  de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 
 
 

B E S L U I T: 
 

 
artikel 12 van de huidige verordening als volgt te wijzigen: 

 
Artikel 12. Regels voor bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen 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 maatwerkvoorziening dan wel Pgb, zolang hij van de maatwerkvoorziening gebruik 

maakt of gedurende de periode waarvoor het Pgb wordt verstrekt, overeenkomstig het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning, en afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt en 
zijn echtgenoot. 

2. De hoogte van de bijdrage voor een algemene voorziening wordt bepaald aan de hand van en tot het 
maximum van de kostprijs van deze voorziening. 

3. De kostprijs van een maatwerkvoorziening en Pgb wordt bepaald: 
a. Door een aanbesteding. 
b. Na een consultatie in de markt, of 
c. In overleg met de aanbieder. 

4. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, van de wet, worden de bijdragen voor een 
maatwerkvoorziening of Pgb door het CAK vastgesteld en geïnd. 

5. Als de bijdrage voor een maatwerkvoorziening of Pgb ten behoeve van een woningaanpassing voor 
een minderjarige cliënt is verschuldigd, is de bijdrage verschuldigd door de onderhoudsplichtige ouders, 
daaronder begrepen degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 
gegrond verzoek is afgewezen, en degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag 
uitoefent over een cliënt. 

 
Artikel 12a Algemene voorziening schoonmaak 
 
Voor de algemene voorziening schoonmaak is een cliënt een bijdrage verschuldigd ter hoogte van de kostprijs 
van de voorziening. Deze kostprijs is het tarief van de gecontracteerde aanbieders voor de levering van de 
algemene voorziening schoonmaak (AVS), te weten: 
 

- De Nieuwe Zorg Thuis:   € 19,70 
- Zorgkompas:    € 20,00 
- Stichting MensEnZorg:   € 19,50 
- Beter Thuis Wonen Thuiszorg:  € 20,00 
- Stichting Zorggroep Drenthe:  € 19,95 
- De ZorgZaak:    € 19,95 
 
 
 

 



 

Artikel 12b Kortingsregeling algemene voorziening schoonmaak 
 

1. Clienten, die voor 1 januari 2015 gebruik maakten van huishoudelijke hulp via de Wmo 2007 en 
overgegaan zijn naar de algemene voorziening schoonmaakondersteuning – en dus hun 
schoonmaakondersteuning doorzetten via één van de door de gemeente Tynaarlo gecontracteerde 
zorgaanbieders – ontvangen voor maximaal acht uren per vier weken een tegemoetkoming van 7,50 
per uur.  

2. Cliënt  kan een aanvraag indienen voor een aanvullende tegemoetkoming op basis van de Regeling 
bijdrage schoonmaakondersteuning. 

3. Om in aanmerking te komen voor een aanvullende tegemoetkoming als bedoeld in lid 2 moet 
belanghebbende voldoen aan de volgende voorwaarden: 

a. er is aantoonbaar sprake van een chronisch ziekte of een beperking; 
b. de betrokkene is 18 jaar of ouder en ingezetene van de gemeente Tynaarlo; 
c. het inkomen is maximaal 120% van de bijstandsnorm die voor de inwoner geldt. 

4. Het college verstrekt geen aanvullende tegemoetkoming als bedoeld in het tweede lid als: 
a. het (gezamenlijk) vermogen van de geldende vermogensgrenzen zoals bedoeld in de 

Participatiewet wordt overschreden; 
b. als er voor deze kosten een voorliggende voorziening is. 

5. De aanvullende tegemoetkoming is nooit hoger dan de werkelijke kosten en/of het vastgestelde 
maximaal te vergoeden uren per week en houdt ook rekening met eventuele andere tegemoetkomingen 
zoals bijvoorbeeld de tegemoetkoming kosten algemene voorziening schoonmaak (HHT). 

6. De omvang van het recht op de aanvullende `tegemoetkoming in uren wordt als volgt bepaald: 
a. de noodzaak tot gebruik maken van de algemene voorziening schoonmaakondersteuning is 

vastgesteld door de gemeente; 
b. de tegemoetkoming is gebaseerd op het aantal noodzakelijke uren per week waarbij rekening 

gehouden is met de mate van zelfredzaamheid, vastgesteld door de zorgaanbieder; 
7. De hoogte van de bijdrage, die client verschuldigd is, bedraagt: de kostprijs van de algemene 

voorziening, vermeldt in artikel 12a, vermindert met het totaalbedrag van de van toepassing zijnde 
korting en/of tegemoetkoming, artikel 12b. 

 
 
 

 
 Vries,  22 november 2016 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 

Voorzitter 
 
 
 
 
 

J.L. de Jong,             griffier 
 

 
 
 
 
 
 
   
 


