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e-mail: 6 november 2019, van Ronald Kool (beleidsadviseur) aan de Wmo-raad 

Hallo Geors, 
  
Hartelijk dank voor jullie snelle advisering. 
  
Er is inmiddels een expliciete toelichting op de artikelen die ingevoegd/gewijzigd worden.  
Ik kan jullie opmerkingen m.b.t. een aantal formuleringen volgen. “Gemakshalve” zijn deze 
formuleringen overgenomen uit modelverordeningen van onze juridisch adviseur Schulinck en van de 
VNG.  Schulinck is de opsteller van de handboeken Grip op………. . Ik ga kijken in hoeverre we dat 
kunnen aanpassen. 
  
Ons streven is ook om een aangepaste, volledige verordening ( met toelichting) te publiceren. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Ronald.(R. A.J.) Kool             
__________________________________________________________________ 

e-mail: 12 november 2019, van Ronald Kool aan de Wmo-raad  

Geachte Wmo-raad, beste Geors, 

 Om te beginnen willen wij onze dank uitspreken voor de snelle reactie van de Wmo raad op ons 

verzoek om de adviseren over de door ons voorgestelde wijzigingen van de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning. Dank zij die snelle reactie heeft het college vanmorgen ingestemd 

met het aan de raad voorstellen van een wijziging van die verordening per 01-01-2020. 

 De toelichting op de “is /was tabel” is  n.a.v. jullie opmerkingen aangepast. Daarbij is  ook rekening 

gehouden met een aantal opmerkingen van medewerkers van het team juridische zaken. De 

toelichting is nu als volgt: 

Toelichting 

Artikel 3a Criteria bij / voor een maatwerkvoorziening beschermd wonen en opvang 
 Op grond van de Wmo 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke opvang en 

beschermd wonen bij alle gemeenten. De gemeente Tiel heeft de gemeente 

Nijmegen  gemandateerd voor de uitvoering van deze taken. Op basis van dit artikel  kan de 

gemeente Tiel hierbij het door de gemeente Nijmegen vastgestelde beleid hanteren indien 

en voor zover dat beleid voorziet in een aan het beschermd wonen en maatschappelijke 

opvang besluit gerelateerde maatwerkvoorziening. 

Als het besluit van Nijmegen voorziet in Zorg in Natura of een persoonsgebonden budget 

welke tevens toereikend wordt geacht voor de inkoop van huishoudelijke ondersteuning in de 

woning/woonvoorziening te Tiel, dan stelt dit artikel daarbij aan. Een dergelijke 

maatwerkvoorziening wordt dan door de gemeente Tiel geweigerd. 

 Artikel 8. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen 

Lid 1 

Het college vraagt een bijdrage in de kosten aan de cliënt, zolang hij gebruik maakt van de 

maatwerkvoorziening of het pgb.  
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Lid 2 

Aan jeugdigen tot 18 jaar kan uitsluitend een bijdrage in de kosten worden opgelegd voor 

een woningaanpassing. Voorwaarde voor het kunnen vragen van deze bijdrage in de kosten, 

is dat dit door de gemeenteraad als zodanig in de verordening is bepaald. 

 Lid 3 

De gemeente kan ook  voor het gebruik van een algemene voorziening (behalve voor 

cliëntondersteuning) een bijdrage in de kosten van de gebruiker vragen. Als de gemeente dit 

wenst, dan moet dit in de verordening worden geregeld.  

Artikel 8a. Hoogte bijdrage in de kosten 

Lid 1, 

In lid 1 is geregeld voor welke algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen het 

zogenaamde abonnementstarief van € 19,- per maand geldt. 

Het abonnementstarief is verplicht voor alle maatwerkvoorzieningen, met uitzondering van 

beschermd wonen, de maatwerkvoorziening opvang of andere bij algemene maatregel van 

bestuur omschreven maatwerkvoorzieningen. 

Uit de wet volgt verder dat het abonnementstarief verplicht is voor algemene voorzieningen 

waarbij een duurzame hulpverleningsrelatie wordt aangegaan tussen degenen aan wie een 

voorziening wordt verstrekt en de betrokken hulpverlener. De gemeente Tiel biedt die 

voorzieningen nog niet aan. 

Met gehuwden tezamen wordt bedoeld dat de eigen bijdrage voor de gehuwde of 

samenwonende cliënten niet hoger zal zijn dan € 19,- per maand. 

 lid 2 

Daarnaast kan het vervoer op grond van het uitvoeringsbesluit worden uitgezonderd van het 

abonnementstarief. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om collectief vervoer en in enkele 

gevallen individueel vervoer. Het gaat niet om (mobiliteits)hulpmiddelen zoals een 

aangepaste fiets of een scootmobiel. Reden voor deze uitzondering is dat er bij deze vormen 

van vervoer per rit lage prijzen worden gevraagd en het gebruik in veel gevallen incidenteel 

is. In lid 2 is daarom een afzonderlijke bepaling opgenomen over de hoogte van de bijdrage 

in de kosten voor het vervoer. 

 Lid 3, lid 4 en lid 5 

Vanaf 2020 hoeft er, vanwege de invoering van het abonnementstarief, niet meer voor alle 

voorzieningen gecontroleerd te worden of de bijdrage de kostprijs te boven gaat. In lid 3 is 

geregeld voor welke voorzieningen deze controle nog wel geldt. In lid 4 en 5 is uitgelegd hoe 

de kostprijs tot stand komt. 

 Lid 6 

Op grond van het uitvoeringsbesluit is er voor een rolstoel geen bijdrage verschuldigd. 

 De tekst m.b.t. de niet AOW gerechtigde meerpersoonshuishoudens hebben we nu niet meer 

vermeld. Daar waar mogelijk zal jullie reactie verwerkt worden bij de aanpassing van de gehele 

verordening.  Dat deze groep géén eigen bijdrage is verschuldigd is vastgelegd in het 

(landelijke)  Uitvoeringsbesluit Wmo 2019. Dat is daarom ook niet opgenomen in de Verordening 

zelf. 
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Het is onze intentie om de wijzigingen tekstueel in de Verordening te verwerken en om daarmee na 

het raadsbesluit een Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tiel2015 te publiceren 

inclusief de doorgevoerde wijzigingen. 

 Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de wijze waarop wij het advies 

hebben verwerkt. 

 Met vriendelijke groet, 

 Ronald.(R. A.J.) Kool                                              

 


