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Aan de raad,
1. Beslispunten
Vaststellen bijgevoegde Verordening Wmo Gooise Meren 2020.
2. Inleiding
De belangrijkste aanleiding voor de wijziging van de huidige verordening Wmo 2019 is dat het
abonnementstarief nog verankerd moet worden. Dat is nu niet het geval, de huidige basis (voor
2019) is een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Daarnaast gaat het om een aantal
technische aanpassingen d.w.z. aanvullingen op en verduidelijking c.q. correctie van de huidige
juridische kaders in de verordening. Op basis van de verordening indiceren onze consulenten
maatwerkvoorzieningen (of wijzen af). Het raamwerk voor de onderliggende verordening is de
modelverordening van de VNG geweest.
Er zijn geen andere voorstellen voor beleidswijzigingen opgenomen. Formeel kan de raad echter
besluiten om de verplichte eigen bijdrage voor alle of voor sommige maatwerkvoorzieningen,
geheel af te schaffen, of de hoogte van de eigen bijdrage te verlagen. Vanwege de formele
invoering van het abonnementstarief is dit laatste echter niet wenselijk. Immers, het
abonnementstarief betekent voortaan een vaste lage eigen bijdrage van € 19,00 per
huishouden/per 4 weken (in 2019 was dat € 17,50), ongeacht de hoogte van het eigen
inkomen/eigen vermogen en ongeacht de omvang en duur van de maatwerkvoorziening (en de
omvang van het huishouden). Dit lage bedrag komt overeen met de laagst mogelijke eigen
bijdrage voor lage inkomens die gold in de tijd voorafgaand aan de invoering van het
abonnementstarief.
Op Bescherming en Opvang is overigens het abonnementstarief niet van toepassing en blijft de
eigen bijdrage ook in 2020 afhankelijk van de hoogte van het eigen inkomen/eigen vermogen.
Het Beraad Wmo heeft over de verordening geadviseerd. Naast algemene opmerkingen zijn er
inhoudelijke vragen opgesteld waarop in de bijgaande matrix is geantwoord. Een belangrijk punt
dat het Beraad maakt is de leesbaarheid van de Verordening voor onze inwoners. Er staan veel
details en juridische termen in omdat de verordening een vertaling is van de Wmo. Tegen een
beschikking kan immers een inwoner in bezwaar en beroep gaan. Om de leesbaarheid van de
verordening te bevorderen is er daarom alsnog een leeswijzer aan onderliggende verordening
toegevoegd.
3. Beoogd effect
De rechten en plichten voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo zijn vastgelegd in de
Verordening. Het abonnementstarief is daarin verankerd.
4. Argumenten en onderbouwing
-De wettelijke invoering van het abonnementstarief moet worden vastgelegd in de Verordening
Wmo Gooise Meren 2020.
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-Het is bestendiging van het bestaand beleid. Vanuit de uitvoeringspraktijk is wel een aanvulling op
en verduidelijking c.q. correctie nodig van de huidige (juridische) kaders voor hulp en
ondersteuning uit de Wmo.
-De vaststelling van de Verordening Wmo Gooise Meren 2020 is een raadsbevoegdheid.
5. Houd rekening met en onderbouwing
De onderliggende concept verordening is een coproductie tussen beleid sociaal domein (afd. M&O)
en de Uitvoeringsdienst (Usd) geweest.
6. Duurzaamheid
Ja, sociale duurzaamheid, de verordening beoogt de inzet van hulp en ondersteuning vanuit het
oogpunt van inclusie en sociale cohesie.
7. Financiële onderbouwing
De lasten en baten van de geïndiceerde maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo zijn meerjarig
geraamd in de gemeentelijke begroting.
8. Communicatie en participatie
Het Beraad Wmo zal ook advies worden gevraagd over de concept Nadere regels 2020. De
vaststelling van deze nadere regels verloopt via het college (geen raadsbevoegdheid).
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
De Verordening Wmo Gooise Meren 2020 en de Nadere regels Gooise Meren 2020 gaan gelijktijdig
in na publicatie, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Dit heeft geen nadelige gevolgen
voor onze inwoners.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
1. Verordening Wmo Gooise Meren 2020
2. Reactie college op het advies van het Beraad Wmo (matrix)
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Verordening Wmo Gooise Meren 2020’ met zaaknummer 1697493 van het college
van burgemeester en wethouders, en gelet op artikel 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid,
2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6, vierde lid, en 2.6.6, eerste lid, van de Wmo 2015,

Besluit
Vaststellen van de Verordening Wmo Gooise Meren 2020.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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