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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
De Verordening maatschappelijke ondersteuning Stichtse Vecht 2020 vast te stellen. 
 
 
Samenvatting 
Technische aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning Stichtse Vecht (artikel 16) als 
gevolg van het invoeren van het abonnementstarief. 
 
 
Bijlagen 
 
 

1. Oude en nieuwe tekst artikel 16. 
  

Raadsvoorstel

Onderwerp
technische aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Begrotingswijziging
n.v.t.

Datum raadsvergadering
17 december 2019

Commissie

Portefeuillehouder
H.J. Veneklaas

Organisatie onderdeel
toegang

E-mail opsteller
ina.van.de.pavert@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller
0346254580

Registratie nummer
Z/19/165764-VB/19/95215
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Per 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen volledig ingevoerd.  
Cliënten met één of meer maatwerkvoorzieningen gaan een maximale periodebijdrage betalen van 
€19 per maand, ongeacht inkomen of vermogen. Voor beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang blijft een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gelden. Doel van deze regeling is om de 
administratieve lasten te verlagen en meer eenvoud en transparantie voor de cliënt te zorgen. 
 
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
In het regeerakkoord is afgesproken dat er een vast tarief voor Wmo-voorzieningen komt.  
2019 is een overgangsjaar in afwachting van een wetswijziging. Vanaf 1 januari 2020 wordt de 
wijziging volledig ingevoerd. Om conform de nieuwe landelijke regelgeving te kunnen werken, is het 
noodzakelijk de Wmo verordening aan te passen. 
 
We sluiten aan bij de werkwijze zoals de afgelopen jaren is uitgevoerd met betrekking tot de eigen 
bijdrage te weten; we blijven de maximaal toegestane eigen bijdrage vragen voor alle 
maatwerkvoorzieningen met uitzondering van de rolstoel (wettelijk uitgezonderd) en de regiotaxi. 
Voor de regiotaxi blijven gebruikers een ritprijs betalen. Het blijft in 2020 mogelijk om de regiotaxi uit 
te zonderen van de eigen bijdrage, dit moet wel in de verordening worden vastgelegd. Ouders van  
kinderen en jongeren tot 18 jaar met een Wmo voorziening betalen alleen een eigen bijdrage voor 
woningaanpassingen, alle overige Wmo voorzieningen voor deze groep zijn uitgezonderd van de 
regeling. In de verordening is alleen artikel 16 aangepast, de rest van de verordening is gelijk 
gebleven. 
 
 
Argumenten 
Het niet tijdig aanpassen van de verordening leidt mogelijkerwijs tot juridische procedures.  
 
Kanttekeningen 
Om niet ieder jaar de verordening opnieuw te moeten vaststellen is ervoor gekozen om geen bedrag 
te noemen bij de bijdrage voor de regiotaxi. 
 
Communicatie 
Participatie is niet van toepassing omdat de wijzigingen van technische aard, en verplicht  zijn. 
Inspraak is niet mogelijk. De adviesraad sociaal domein is wel geïnformeerd over de wijziging in de 
verordening. 
Communicatie; de gewijzigde verordening wordt -na vaststelling door de raad- ontsloten via de  
gemeentelijke website. 
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Financiën, risico’s en indicatoren 
Het invoeren van het abonnemenstarief is geen keuze maar een landelijk besluit. De financiele 
gevolgen kunnen groot zijn voor gemeenten, en worden (deels) gecompenseerd. Wat nog niet 
gecompenseerd wordt is de aanzuigende werking die deze maatregel met zich mee brengt. Het 
aantal aanvragen zal zeer waarschijnlijk verder toenemen.   
 
 
 
 
5 november 2019 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester


