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Begeleidende notitie bij het tweede concept van de 
geharmoniseerde Wmo-verordening 

 
 
 
Inleiding en leeswijzer1 
Deze notitie behoort bij het tweede concept  van de geharmoniseerde Wmo-verordening en bestaat, 
na deze inleiding, uit drie delen: 
− In deel A wordt de aanleiding voor de harmonisatie beschreven en wordt de samenhang met een 

aantal andere ontwikkelingen geschetst. 
− Deel B behandelt de harmonisatie zelf. Op een aantal items heeft de harmonisatie gevolgen voor 

de cliënten. Ten aanzien van deze items wordt de huidige, nog niet geharmoniseerde situatie be-
schreven, evenals de harmonisatievoorstellen met de argumenten voor en tegen. 

− Deel C geeft ter informatie een vooruitblik op de bij deze Wmo-verordening behorende uitvoe-
ringsdocumenten. 

 
 
Het vaststellen van de geharmoniseerde Wmo-verordening is een verantwoordelijkheid van uw raad. 
Deze Verordening vormt één geheel met de uitvoeringsdocumenten, te weten het Verstrekkingenbe-
leid (Beleid) en het Financieel besluit (Besluit). Vaststelling van deze documenten is voorbehouden 
aan ons college. 
 
 
Deel A Harmonisatie en actuele ontwikkelingen Wmo 
 
1. Aanleiding harmonisatie Wmo-verordeningen 
In de aanloop naar de herindeling heeft de subwerkgroep harmonisatie Wmo in 2010 de drie huidige 
Wmo-verordeningen met elkaar vergeleken. Daaruit kwam naar voren dat de drie verordeningen vrij-
wel identiek zijn, terwijl in de daadwerkelijke uitvoering ervan in de drie gemeenten verschillen zijn te 
constateren op een aantal onderdelen. 
 
Ons college kiest op dit moment voor een ‘technische’ samenvoeging van de drie huidige verordenin-
gen en bijbehorende uitvoeringsdocumenten, te weten de beleidsregels en het financieel besluit2. 
Eén van de redenen voor deze technische samenvoeging is dat voor Wmo cliënten van Stichtse Vecht 
binnen afzienbare termijn dezelfde regels kunnen worden toegepast. Het blijkt moeilijk uit te leggen 
dat voor Wmo cliënten in Breukelen, Loenen en Maarssen verschillende uitvoeringsregelingen worden 
gehanteerd. Door deze samenvoeging creëren we dus éénduidigheid en gelijkheid voor inwoners. 
Ten tweede kan bij deze harmonisatie niet voorbij worden gegaan de actuele jurisprudentie inzake de 
toekenning van Wmo-voorzieningen. Jurisprudentie die sinds de komst van de Wmo, en daarmee de  
verordeningen en uitvoeringsdocumenten, de bandbreedte voor gemeenten en cliënten steeds scher-
per vastlegt. 
Een derde reden voor die technische samenvoeging ligt in het vergroten van de werkbaarheid van het 
verstrekkingenbeleid voor de medewerkers van het Wmo-loket. Op dit moment hebben zij namelijk te 
maken met verschillen in de drie uitvoeringsregelingen die zij moeten toepassen. Dit kost tijd en ener-
gie en zorgt voor een hoge werkdruk. Tevens bestaat het risico dat er fouten worden gemaakt. 
 
 
2. Samenhang met actuele Wmo-ontwikkelingen 
Een aantal ontwikkelingen hangt nauw samen met de Wmo en de uitvoering ervan, waaronder De 
Kanteling en de Strategische Heroverweging van de gemeente Stichtse Vecht. Om tot een toekomst-
bestendig Wmo beleid te komen is het noodzakelijk allereerst een nieuwe actuele visie te ontwikkelen.  
Het opstellen van een dergelijke brede visie vergt participatie, zowel intern als extern en ook de moge-
lijke consequenties moeten in kaart worden gebracht. Om te komen tot deze brede integrale visie 
wordt een apart traject gestart, dat onder andere de basis zal vormen voor de integrale gekantelde 
                                                      
1 Wanneer er in de tekst gesproken wordt over Breukelen, Loenen en Maarssen, dan worden daarmee be-

doeld de voormalige gemeenten. 
2 Zie het door het college in mei 2011 vastgestelde Plan van aanpak Harmonisatie Wmo-verordening en –

uitvoeringsdocumenten. 



Wmo-verordening met bijbehorende uitvoeringsdocumenten. Dit is niet te realiseren en af te ronden in 
2011. Ook 2012 is hiervoor nodig. Deze ontwikkelingen komen dus niet in dit harmonisatieproject aan 
de orde. 
 
2.1. De Kanteling 
De Kanteling is een project van de VNG dat erop gericht is gemeenten te ondersteunen bij het invullen 
van de compensatieplicht. De Wmo-compensatieplicht heeft zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie van de burger tot doel. Zorgvuldig onderzoek naar individuele behoeften en omstandighe-
den zijn daartoe onontbeerlijk. Een besluit over het inzetten van (individuele) voorzieningen moet im-
mers leiden tot maatwerk. 
 
Ook de gemeente Stichtse Vecht gaat concreet vorm geven aan de kanteling en wil daarmee het 
compensatiebeginsel verder ‘handen en voeten’ geven. Hiertoe wordt onder andere een nieuwe 
werkwijze ontwikkeld voor het in behandeling nemen en beoordelen van individuele aanvragen. De 
aandacht verschuift hierbij van de gebruikelijke claimgerichte aanvraag en beoordeling naar een ruime 
verkenning van problemen en mogelijkheden van de aanvrager. Dit gebeurt tijdens het zogenoemde 
gesprek aan de keukentafel, waarbij het vinden van oplossingen voor de ervaren beperkingen voorop 
staat. Leidend daarbij zijn de eigen regie, zelfredzaamheid en het zelfoplossend vermogen van de 
burger. Op de laatste plaats komt het gemeentelijk vangnet, waaronder Wmo-voorzieningen, in beeld. 
Deze nieuwe werkwijze betekent een verandering in denk- en werkwijze voor zowel de burger als de 
gemeente. 
 
Het feit dat er op dit moment gekozen wordt voor een technische harmonisatie betekent niet dat De 
Kanteling ‘in de koelkast’ wordt gezet. Ook nu al worden stapsgewijs meer en meer elementen van de 
gekantelde werkwijze ingevoerd en wordt er steeds meer in de geest van de Kanteling gewerkt. Uit-
eindelijk zal dit uitmonden in de nieuwe integrale en gekantelde Wmo-verordening met bijbehorende 
uitvoeringsdocumenten. 
 
2.2. De strategische heroverweging 
De harmonisatie van de Wmo-verordening loopt tegelijkertijd met het proces van de strategische her-
overweging. Dit maakt afstemming tussen beide noodzakelijk.  
Bij het harmoniseren komen onderwerpen aan de orde, waarbij náást de harmonisatieslag, tevens een 
heroverwegingsslag kan worden gemaakt. Met het harmoniseren kan namelijk worden gekozen voor 
de ruimste dan wel de krapste variant, zoals die in de drie voormalige gemeenten gangbaar waren. 
Wanneer gedurende het harmoniseren deze heroverwegingsvraag aan de orde kwam, is die voor 
zover mogelijk reeds nu in dit traject meegenomen. 
 
Overige, vaak meer complexe, heroverwegingen voor het Wmo-verstrekkingenbeleid worden inge-
bracht in het traject van de strategische heroverweging. Dit om het proces van harmonisatie en het 
proces van heroverwegen zuiver en gescheiden te houden. 
 
N.B. Wanneer er uit de strategische heroverweging keuzes voortkomen die een wijziging betekenen 
voor het verstrekken van individuele voorzieningen, dan kan het college die vrij eenvoudig en snel in 
de uitvoeringsdocumenten verwerken. Dit onder de voorwaarde dat die niet strijdig zijn met de vastge-
stelde verordening. 
 
2.3. Raakvlakken met andere ontwikkelingen 
 

 Harmonisatie welzijnsbeleid en Welzijn Nieuwe Stijl 
De verstrekking van individuele Wmo-voorzieningen is nauw gerelateerd aan de beschikbare welzijns-
voorzieningen in een gemeente. Des te meer collectieve en voorliggende (welzijns)voorzieningen er 
zijn, des te minder individuele voorzieningen er hoeven te worden verstrekt. Het is dus zaak om te 
zorgen voor een goede afstemming tussen beide. 
Het landelijk traject Welzijn Nieuwe Stijl is een gezamenlijk initiatief van de VNG, VWS en de MO 
Groep. Doel is de uitvoering van de Wmo gemeenschappelijker, professioneler en efficiënter plaats te 
laten vinden. Burgers die hierbij niet op eigen kracht kunnen meedoen, moeten nog beter worden 
ondersteund. 
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Welzijn Nieuwe Stijl heeft acht zogenoemde bakens: 
1. Gericht op de vraag achter de vraag; 
2. Gebaseerd op eigen kracht van de burger; 
3. Direct eropaf; 
4. Formeel  en informeel in optimale verhouding; 
5. Doordachte balans van collectief en individueel; 
6. Integraal werken; 
7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht; 
8. Gebaseerd op ruimte voor de professional. 
 

 Onderzoek doen naar en ontwikkelen van algemene en voorliggende voorzieningen 
Zoals hierboven reeds is aangegeven, is het gewenst om, waar mogelijk, zoveel mogelijk in te zetten 
op het gebruik van collectieve en voorliggende voorzieningen. ‘Collectief en voorliggend waar het kan, 
individueel waar het moet’. Diverse voorbeelden uit het land kunnen als inspiratie dienen. De vervolg-
stap is dan hoe dit naar Stichtse Vecht en haar bewoners met eigen kenmerkende wensen en behoef-
ten te vertalen. 
 

 Andere Wmo-prestatievelden 
De prestatievelden 5 en 6 (bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het ver-
strekken van Wmo-voorzieningen) zijn nauw gerelateerd aan andere prestatievelden, zeker aan pres-
tatieveld 4: vrijwilligerswerk en mantelzorg. Door hierin meer te investeren en hier steviger op in te 
zetten, hoeft minder (snel) een beroep te worden gedaan op individuele Wmo-voorzieningen. 
 

 Vierjaren beleidsplannen 
De gemeente is wettelijk verplicht vierjaren beleidsplannen voor de Wmo en het lokaal gezondheids-
beleid op te stellen. In de planning is opgenomen om in 2012 te komen tot één integraal beleidsplan 
voor beide beleidsterreinen. 
 

 Transitie AWBZ-voorzieningen naar de Wmo 
'De functie begeleiding, inclusief dagbesteding, wordt overgeheveld  van de AWBZ naar de Wmo'. Zo 
staat te lezen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte. Dagbesteding en begeleiding komen daar-
mee onder de gemeentelijke compensatieplicht te vallen. De gemeente krijgt er een forse ondersteu-
ningstaak in de Wmo bij. Begeleiding past bij de participatiedoelstelling van de Wmo. 
Per 1 januari 2013 wordt de gemeente verantwoordelijk voor deze begeleiding aan nieuwe cliënten, 
per 1 januari 2014 ook voor cliënten die reeds begeleiding vanuit de AWBZ ontvangen. 
In het najaar van 2011 verschijnt een startnotitie voor dit majeure project in onze gemeente, gevolgd 
door een plan van aanpak. 
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Deel B De harmonisatie van de drie huidige Wmo-verordeningen 
 
Inleiding 
Zoals gezegd zijn de huidige drie Wmo-verordeningen nagenoeg identiek. De weinige onderwerpen 
die moeten worden geharmoniseerd worden in dit deel besproken.  Het gaat om onderdelen die con-
sequenties hebben voor inwoners van de voormalige gemeenten. Het college heeft bij het opstellen 
van het concept van de geharmoniseerde verordening gebruik gemaakt van zowel de reacties uit de 
werksessies met de gemeenteraad als die van de Wmo-adviesraad Stichtse Vecht. 
 
In het bijzonder zijn de volgende onderwerpen bij de harmonisatie tegen het licht gehouden: 
1. Heffen van een eigen bijdrage 

• voor hulp bij het huishouden (HH) 
• voor woonvoorzieningen 
• voor vervoersvoorzieningen 

2. Hulp bij het huishouden: indiceren in uren of klassen 
 
De noodzakelijk geachte harmonisatie van het collectief vervoer (regiotaxipas) en algemeen gebruike-
lijke voorzieningen vallen buiten dit kader. Het gaat hierbij namelijk om uitvoeringsaspecten van de in 
de verordening vastliggende regelgeving en het is aan ons college om de uitvoeringsdocumenten vast 
te stellen. 
 
In de volgende paragrafen wordt per onderwerp allereerst een korte toelichting gegeven op de nu nog 
geldende regels vanuit de drie voormalige gemeenten. Daarna volgt een voorstel voor harmonisatie, 
inclusief advies. 
Overigens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om redactionele verbeteringen in de Wmo-
verordening aan te brengen en daarbij zo nodig rekening te houden met recente jurisprudentie.  
 
 
1. Heffen van een eigen bijdrage 
 
Algemene informatie vooraf 
Gemeenten bepalen zelf of zij wel of geen eigen bijdragen heffen over individuele Wmo-
voorzieningen, en zo ja, op welke Wmo-voorzieningen ze dat doen. Rolstoelen vormen hierop een 
uitzondering (vastgelegd in de wet). Hierover mag een gemeente geen eigen bijdrage heffen. 
Op grond van de Wmo kan de gemeente bij het heffen van eigen bijdragen een inkomenstoets hante-
ren (Artikel 4, lid 2). Een vermogenstoets is volgens de wet niet toegestaan. 
 
1.1.  Hulp bij het huishouden (HH) 
 
1.1.1.  Huidige regelgeving Breukelen, Loenen en Maarssen 
Sinds de invoering van de Wmo in 2007 heffen de drie voormalige gemeenten een eigen bijdrage voor 
HH, zoals reeds gebruikelijk onder de AWBZ. Hierbij worden de landelijke parameters gehanteerd, 
zoals vastgelegd in artikel 4.1 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning. Die parameters past 
het ministerie van VWS jaarlijks per 1 januari aan. De landelijke parameters geven de maximum vari-
ant aan voor het heffen van een eigen bijdrage. Alle drie de voormalige gemeenten hanteren deze 
maximum variant. 
 
1.1.2.  Harmonisatievoorstel 
Zoals in paragraaf 2 is beschreven, is hier reeds sprake van gelijkluidend beleid (op basis van de 
maximale variant) en hoeft er niet te worden geharmoniseerd. De verwachte inkomsten uit de eigen 
bijdrage zijn in de begroting 2011 geraamd op € 696.585; dit betreft de eigen bijdrage voor HH voor de 
gemeente Stichtse Vecht, inclusief de eigen bijdragen voor hulpmiddelen vanuit Maarssen. Dit is 24% 
van de totale uitgaven voor HH. 
 
Advies 1 
Voortzetten van het heffen van een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, waarbij de landelijke 
parameters worden gehanteerd, zoals vastgelegd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning. 
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1.2. Woon- en vervoersvoorzieningen 
 
1.2.1.  Huidige regelgeving Breukelen, Loenen en Maarssen 
Woonvoorzieningen 
Breukelen heft geen eigen bijdrage op woonvoorzieningen. 
Loenen heft een eigen aandeel op woonvoorzieningen. Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage. 
Maarssen heft sinds 1 januari 2010 een eigen bijdrage op woonvoorzieningen, indien de kosten van 
de woonvoorziening meer bedragen dan € 1.000. 
 
Vervoersvoorzieningen 
Breukelen en Loenen heffen geen eigen bijdrage op vervoersvoorzieningen. 
Maarssen heft sinds 1 januari 2010 een eigen bijdrage op vervoersvoorzieningen, indien de kosten 
van de vervoersvoorziening meer bedragen dan € 500. 
 
1.2.2.  Harmonisatievoorstel 
 
Argumenten voor het heffen van een eigen bijdrage op woon- en vervoersvoorzieningen in Stichtse 
Vecht. 
a. Alle Wmo-cliënten worden op gelijke wijze behandeld. Daarom wordt een eigen bijdrage geheven 

over alle individuele Wmo-voorzieningen. Wanneer over één voorziening wel en een andere geen 
eigen bijdrage wordt geheven, is er sprake van rechtsongelijkheid. 

b. De gemeente maakt op deze manier optimaal gebruik van de mogelijkheden om een eigen bij-
drage te heffen op Wmo-voorzieningen. Artikel 4.1, lid 2 van de Wmo biedt namelijk de mogelijk-
heid de financiële draagkracht (het inkomen) van een cliënt te betrekken bij de behandeling van 
de Wmo-aanvraag3.  

c. Steeds meer gemeenten in Nederland heffen eigen bijdragen op woon- en vervoersvoorzieningen 
of gaan er toe over. Dat is ook het geval in gemeenten in onze direct omgeving, zoals Utrecht, 
Woerden, Montfoort en Oudewater. 

d. Het invoeren van een eigen bijdrage en de cliënt tegelijkertijd informeren over de kosten die de 
gemeente maakt voor de voorziening, verhoogt het kostenbewustzijn bij cliënten. 
Dit is onder andere gebleken in Maarssen, waar in januari 2010 de eigen bijdrage regeling voor 
vervoersvoorzieningen is ingevoerd. Een aantal cliënten met een scootmobiel heeft contact ge-
zocht met het Wmo-loket. Samen met hen is gekeken naar alternatieven. Een aantal cliënten 
heeft ervoor gekozen de scootmobiel in te leveren, omdat men deze beperkt of toch niet meer 
gebruikte.  

 
Argument tegen het heffen van een eigen bijdrage op woon- en vervoersvoorzieningen in Stichtse 
Vecht. 
a. Het invoeren van de eigen bijdrage regeling op woon- en vervoersvoorzieningen vergt éénmalig 

extra inzet van een aantal medewerkers van het Wmo-loket. Vergeleken met Maarssen zal het 
minder inzet vergen voor Breukelen en Loenen omdat het hier om aanzienlijk kleiner aantal cliën-
ten gaat.  

b. Vervolgens is er ook structureel een lichte toename van het administratieve werk vanwege on-
derhoud van de administratie, het geregeld invoeren van nieuwe cliënten richting CAK en het 
doorvoeren van wijzigingen bij bestaande cliënten. 

 
Verwachte opbrengsten versus gederfde inkomsten 
Het is niet exact te achterhalen welk deel van de eigen bijdragen die de gemeente ontvangt, afkomstig 
is van woon- en vervoersvoorzieningen. Dit onderscheid kan het CAK niet maken. Want wanneer ie-
mand zowel HH als een woonvoorziening heeft en een maximum eigen bijdrage betaalt, is dit dan 
afkomstig van HH of van de woonvoorziening? 
We kunnen daarom slechts een grove inschatting maken van de verwachte meeropbrengsten vanuit 
Breukelen en Loenen, te weten een bedrag van ongeveer € 10.000. 

                                                      
3 Wetstekst Wmo, artikel 4, lid 2: Bij het bepalen van de voorzieningen houdt het college van burgemeester 

en wethouders rekening met de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager van de voorzieningen, 
waaronder verandering van woning in verband met wijziging van leefsituatie, alsmede met de capaciteit van 
de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien. 
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Wanneer de eigen bijdrage regeling voor woon- en vervoersvoorzieningen niet in Stichtse Vecht wordt 
ingevoerd, is de verwachting dat er € 20.000 aan opbrengsten vanuit Maarssen en € 10.000 vanuit 
Breukelen en Loenen wordt misgelopen, totaal dus zo’n € 30.000. 
 
 
Advies 2 
Stichtse Vecht heft per 1 januari 2012 een eigen bijdrage over woon- en vervoersvoorzieningen. 
Voor nieuwe cliënten uit deze voormalige gemeenten gaat deze regeling direct in per 1 januari 2012. 
Voor bestaande cliënten uit de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen geldt een overgangs-
termijn van 6 maanden na afgifte van de nieuwe beschikking. 
 
 
 
Extra achtergrondinformatie over de eigen bijdrage 
 
Gevolgen voor de cliënt 
Invoering van een eigen bijdrage voor woon- en vervoersvoorzieningen kan individueel gevolgen 
hebben. Hierbij is onderscheid te maken naar cliënten die al een eigen bijdrage betalen voor een 
andere Wmo- of AWBZ-voorziening en cliënten die nu voor het eerst een eigen bijdrage gaan betalen 
(voor deze Wmo-voorziening). Cliënten die al een eigen bijdrage betalen zullen hier niets (wanneer 
ze al aan het maximum zitten) of weinig van merken. Cliënten die voor het eerst een eigen bijdrage 
gaan betalen zijn weer te onderscheiden in twee groepen: 
a. Bestaande cliënten (uit Breukelen en Loenen) die al een woon- of vervoersvoorziening hebben 

op het moment van invoeren van de eigen bijdrage regeling voor Stichtse Vecht; 
Voor deze categorie cliënten geldt een overgangstermijn van een half jaar nadat zij een nieuwe 
beschikking hebben ontvangen voor hun huidige voorziening. Het innen van de eigen bijdrage 
start dus 6 maanden na afgifte van de nieuwe beschikking. In die periode kunnen zij in overleg 
met het Wmo-loket hun persoonlijke situatie bespreken en kijken of er alternatieven zijn om de 
looptijd of de hoogte van de eigen bijdrage te beperken of om te voorkomen dat zij die eigen bij-
drage moeten gaan betalen. 

b. Nieuwe cliënten van Stichtse Vecht die een woon- of vervoersvoorziening krijgen na het invoeren 
van de eigen bijdrage regeling voor Stichtse Vecht. Voor deze categorie cliënten gaat het heffen 
van de eigen bijdrage per direct in. 

 
Ongeveer 60 % van de cliënten met een woon- of vervoersvoorziening ontvangt ook HH en betaalt 
daar al een eigen bijdrage voor4. Tussen de 55 en 70% van deze cliënten betaalt op grond daarvan 
al het maximum. Zij zullen daarom geen nadeel ondervinden van de invoering van de eigen bijdrage 
op een woon- of vervoersvoorziening. Zij blijven hetzelfde (maximum) bedrag aan eigen bijdrage 
betalen. Slechts die cliënten die nog niet aan hun maximum eigen bijdrage zitten en dus een hoger 
inkomen hebben dan de eerst genoemde groep, zullen een verschil merken.                                        

 de 

 
Ongeveer 70% van de Wmo-cliënten zit in de laagste inkomenscategorieën5. Dit geldt ook voor 
nieuwe cliënten, die nu voor het eerst een eigen bijdrage gaan betalen. Hierdoor betalen zij reeds
maximale eigen bijdrage van € 17,80 à € 25,40 per periode van vier weken. 
 
Ook mensen met een AWBZ-voorziening, zoals bijvoorbeeld persoonlijke verzorging van de thuis-
zorg, betalen al een eigen bijdrage. Wanneer zij nu ook een eigen bijdrage gaan betalen voor een 
woon- of vervoersvoorziening, verandert er voor de meeste van hen (die al de maximum eigen bij-
drage betalen) niets. Voordeel voor de gemeente is nu echter wel dat de eigen bijdrage aan de ge-
meente wordt uitbetaald en niet in de AWBZ-kas vloeit. Wmo gaat namelijk vóór op de AWBZ6. 
Indien cliënten met een bijstandsuitkering niet in staat zijn de eigen bijdrage te betalen, bestaat de 
mogelijkheid om een beroep te doen op de bijzondere bijstand. 

                                                      
4  Bron: managementrapportages van het CAK van de voormalige gemeente Maarssen over 2010. 
5  Bron: managementrapportages van het CAk 
6  Ongeveer 40% van het totaal aantal Wmo gebruikers heeft ook een AWBZ-voorziening waarvoor hij/zij een 

eigen bijdrage betaalt (Bron: VNG, januari 2011). 



2. Hulp bij het huishouden: indiceren in uren of klassen 
 
2.1. Huidige regelgeving Breukelen, Loenen en Maarssen 
Met de invoering van de Wmo in 2007 indiceerden de meeste gemeenten in klassen. Deze systema-
tiek werd overgenomen vanuit de AWBZ. Breukelen en Loenen hanteren deze systematiek nog. 
Maarssen is met het invoeren van de nieuwste Wmo-verordening en uitvoeringsdocumenten per 1 
januari 2010, overgestapt van klassen naar uren. 
 
2.2. Harmonisatievoorstel 
 
Argumenten voor het indiceren in uren 
a. Opheffen van de rechtsongelijkheid tussen cliënten in Breukelen en Loenen die HH in natura of 

als PGB ontvangen. Op dit moment hebben cliënten met HH in natura de ruimte om binnen een 
bepaalde klasse in overleg met de HH-aanbieder te variëren in aantal uren. De cliënten die HH als 
PGB ontvangen hebben deze mogelijkheid niet. Het PGB wordt namelijk gekoppeld aan een vast 
aantal uren. 

b. Door HH in natura in uren te indiceren komen cliënten niet in de knel. Indien er namelijk een  
(tijdelijke) uitbreiding van het aantal uren HH nodig is, wordt dit uiteraard toegekend, na een  
herindicatie. 

c. Met de overgang naar het indiceren in uren in plaats van in klassen, sluiten we aan bij de  
landelijke trend. 

 
Argument tegen het indiceren in uren, dus voor het indiceren in klassen 
a. Indiceren in klassen geeft de cliënt en diens HH-aanbieder vrijheid om samen, binnen vastgestel-

de marges, zonder herindicatie, te bepalen hoeveel uur HH wordt geboden. Van deze mogelijk-
heid wordt nauwelijks gebruik gemaakt, dus er zijn ook geen financiële gevolgen te verwachten. 

 
Verwachte opbrengsten 
De omzetting van de indicaties HH van klassen naar uren, levert de clienten (rechts)gelijkheid op. Het 
geeft geen directe geldelijke opbrengst. Alle cliënten in Breukelen en Loenen krijgen namelijk een 
indicatie met het aantal uren HH dat ze reeds ontvangen; niet meer en niet minder. 
 
 
Advies 3 
Stichtse Vecht indiceert per 1 januari 2012 hulp bij het huishouden in uren. Huidige HH-cliënten uit 
Breukelen en Loenen worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen per 1 januari 2012 een 
nieuwe beschikking op basis van hun huidige uren. 
 
 
 
Overgangsregeling 
Een overgangstermijn is hierbij niet aan de orde, aangezien de cliënt hiervan geen nadeel ondervindt. 
Het betreft een administratieve en geen inhoudelijke omzetting. Alle cliënten uit Breukelen en Loenen 
ontvangen een nieuwe beschikking met de indicatie in uren. 
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Deel C Vooruitblik op de uitvoeringsdocumenten, planning en communicatie 
 
1. Inleiding 
Zoals eerder gezegd vormt de Wmo-verordening één geheel met de uitvoeringsdocumenten, te weten 
het Verstrekkingenbeleid (Beleid) en het Financieel besluit (Besluit). De vaststelling van deze uitvoe-
ringsdocumenten is voorbehouden aan ons college. 
 
Niettemin vindt ons college het belangrijk u te informeren over een aantal zaken die aan de orde komt 
in de uitvoeringsdocumenten. Dit is mede ingegeven door de discussie in de werksessie van 12 sep-
tember jl met uw raad en het inspreken van de Wmo-raad op die betreffende avond. 
Verder vindt u in dit hoofdstuk informatie over de uitvoering van de harmonisatie, de planning en de 
communicatie. 
 
 
2. Vooruitblik op de uitvoeringsdocumenten 
Tijdens de werksessie op 12 september jl. hebben de aanwezigen gediscussieerd over enkele van de 
gepresenteerde harmonisatievoorstellen in de Wmo-verordening. Groot punt van zorg betrof het ge-
vaar van stapeling van diverse financiële maatregelen voor mensen met een laag inkomen. De oor-
spronkelijke gedachte om geen woonvoorzieningen meer te verstrekken onder de € 350,= is daarom, 
gehoord de bezwaren in de werksessie, ter zijde geschoven. 
Tevens is expliciet rekening gehouden met het signaal de minima zoveel mogelijk te ontzien: geen 
stapeling van kosten en zo nodig het (kunnen) bieden van een escape om te kunnen blijven voldoen 
aan de compensatieplicht. 
 
In overleg met sociale zaken worden afspraken gemaakt om de  (uitvoerings)regels van zowel de 
bijzondere bijstand als de Wmo goed op elkaar te laten aansluiten, waardoor stapeling van kosten 
voor minima zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit laat onverlet dat onze gemeente verplicht is een 
voorziening te verstrekken wanneer deze noodzakelijk is ter compensatie van de beperking, ook al 
beschikt deze cliënt over beperkte financiële middelen. Ook dan geldt de compensatieplicht. 
 
Wij zijn voornemens om de inkomenstoets in het kader van Wmo-aanvragen te laten uitvoeren door 
medewerkers van sociale zaken. Hierdoor ontstaat er één punt binnen onze organisatie waar deze 
specifieke deskundigheid wordt gecentraliseerd. Op dit moment zijn de voorbereidingen hiervoor in 
gang gezet. 
 
 
3. Uitvoering van de harmonisatie 
Op 1 januari 2013 dient al het beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen 
en Maarssen te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald, verliezen de regelin-
gen hun rechtskracht. Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet Algemene Regels Herindeling (Wet Arhi). 
De harmonisatie van de Wmo-verordeningen vóór 1 januari 2013 is dus wettelijk verplicht. 
Na vaststelling van de concept Wmo-verordening door uw raad en de bijbehorende uitvoeringsdocu-
menten door ons college, neemt het Wmo-loket de uitvoering van de harmonisatievoorstellen ter 
hand.  
 
 
4. Planning 
Mede door de grote zorgvuldigheid ten aanzien van het doorlopen traject en de mogelijkheid tot het 
indienen van een zienswijze, is de planning om te komen tot de invoering van de technisch geharmo-
niseerde Wmo-verordening op 1 januari 2012, strak. 
 
Uw raad wordt voorgesteld het tweede concept van de geharmoniseerde Wmo-verordening vast te 
stellen op 20 december 2011. 
Om op 1 januari 2012 de geharmoniseerde Wmo-regels te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat 
ons college begin december 2011 de geharmoniseerde uitvoeringsdocumenten (Beleid en Besluit) 
vaststelt. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van vaststelling van de geharmoniseerde Wmo-
verordening door uw raad. 
 
Openbare kennisgeving 
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Na het vaststellen van de geharmoniseerde Wmo-verordening door uw raad, vindt aansluitend de 
officiële bekendmaking daarvan in de VAR en op de website plaats. Onder voorbehoud van het besluit 
van de raad zal het college de uitvoeringsdocumenten vaststellen en tegelijk met voornoemde be-
kendmaking openbaar maken. 
Er van uitgaand dat deze planning wordt gehaald, zijn de Wmo-verordening, alsmede het  
Financieel Besluit en de Beleidsregels (uitvoeringsdocumenten) vanaf 1 januari 2012 van kracht. Dat 
betekent dat deze voor alle inwoners van Stichtse Vecht van toepassing zijn en de huidige verorde-
ningen en uitvoeringsdocumenten worden ingetrokken. 
 
5. Communicatie 
Na vaststelling van de geharmoniseerde documenten ontvangen alle Wmo-clienten een nieuwsbrief 
met de belangrijkste beleidswijzigingen. Ook wordt in de media en op de website van Stichtse Vecht 
hierover gepubliceerd. 
Alle individuele cliënten die te maken krijgen met wijzigingen ten gevolge van de harmonisatie ontvan-
gen hierover individueel bericht, toegesneden op hun eigen situatie. 
De afdeling communicatie wordt samen met het Wmo-loket betrokken bij het vormgeven en uitvoeren 
van de communicatie. 
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3. Communicatie 
Zorgvuldige communicatie richting onze huidige Wmo-cliënten en inwoners over de wijzigingen die 
worden doorgevoerd is van belang. Om te voorkomen dat betrokkenen pas na vaststelling van de 
wijzigingen door de raad op 20 december a.s. over daarover worden geïnformeerd, zal die communi-
catie zo tijdig mogelijk gestart worden. Zo zullen via publicaties de nieuwe verordening worden aange-
kondigd en de mogelijke consequenties voor de (potentiële) Wmo-cliënten worden toegelicht. Daarbij 
zal rekening worden gehouden met de voornemens van het college om de uitvoeringsdocumenten op 
onderdelen te harmoniseren. Zodra de verordening en de uitvoeringsdocumenten definitief zijn, zal het 
Wmo-loket de betrokken Wmo-cliënten persoonlijk schriftelijk informeren over de individuele gevolgen 
van de harmonisatie.  
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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