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Wmo-verordening 2018 

 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 
Het uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is gewijzigd m.i.v. 1 juni 2017. Het doel van deze wijziging is dat de 

gemeente een reële prijs betaalt voor een Wmo-dienst waarbij de aanbieder kan voldoen aan de 

gemeentelijke eisen op het gebied van kwaliteit en continuïteit en de arbeidsrechtelijke 

verplichtingen aan de beroepskrachten die deze diensten uitvoeren. 

Als gevolg hiervan hebben wij onze verordening aangepast. 

 

Gevraagde besluit 
De Wmo-verordening 2018 vaststellen waarvan de kern is dat: 

- de reële prijs moet worden vastgesteld overeenkomstig  de eisen aan de kwaliteit van de 

dienst en het college moet daarbij rekening houden met de continuïteit van de 

hulpverlening. 

- De kostprijselementen waar de reële prijs is op gebaseerd. 

 

Aanleiding 
De aanleiding tot de wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 is een 

wijziging in het uitvoeringbesluit Wmo 2015 met ingang van 1 juni 2017.  

 

Belang 
Het doel van deze wijziging is dat de gemeente een reële prijs betaalt voor een Wmo-dienst waarbij 

de aanbieder kan voldoen aan de gemeentelijke eisen op het gebied van kwaliteit en continuïteit en 

de arbeidsrechtelijke verplichtingen aan de beroepskrachten die deze diensten uitvoeren. Overigens 

merken wij  op dat de huidige contracten (t.a.v. begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf) 

binnen de Wmo weliswaar niet letterlijk op grond van artikel 17 tot stand zijn gekomen, maar dat wij 

vanuit de praktijk de ervaring hebben dat de gecontracteerde tarieven reële prijzen waren. 

 

Centrale vraag 
Hoe waarborgen wij dat de gemeente een reële prijs betaalt voor de Wmo-diensten die voldoen aan 

de gestelde kwaliteitseisen. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De wmo-diensten worden aangeboden op grond van een goede prijs-kwaliteitsverhouding met als 

gevolg gelukkige cliënten en tevreden zorgaanbieders.  
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Kader 
- De wet maatschappelijk ondersteuning 2015 

- Het uitvoeringsbesluit Wmo 2015 

- 3 D beleidsplan Noordkop 

-  

Argumentatie 
Er zijn drie nieuwe artikelen toegevoegd,: 

- artikel 12a Vervoersbudget en taxikostenvergoeding: dit is een technische aanpassing- dit artikel was 

opgenomen in het financieel besluit (volgens de rechtspraak moet dit in de verordening worden 

geregeld) 

- artikel 15d Opschorting betaling uit het PGB, dat bij vermoeden van fraude de SVB verzocht kan 

worden de betaling op te schorten 

- artikel 17 : De verhouding prijs en kwaliteit levering dienst door deren, dit ter waarborging van een 

goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een dienst door een derde. 

 

Tot slot zijn er enkele wetstechnische aanpassingen doorgevoerd. Voor meer informatie hierover 

wordt u verwezen naar de leeswijzer die bij het raadsvoorstel is gevoegd.    

 

Maatschappelijk draagvlak 
Het advies van de Wmo-Adviesraad is nog niet binnen. De Wmo adviesraad behandelt dit voorstel op 

24 september en zal daarna zo spoedig mogelijk  advies uitbrengen. 

 

Financiële consequenties 
N.v.t. 

 

Communicatie van het besluit 
De verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt (via overheid .nl) 

 

Realisatie van het besluit 
- De uitvoering van dit besluit kan tot gevolg hebben dat door eventuele hogere tarieven de 

cliënt af kan zien van zorg , vanwege een hogere eigen bijdrage 

- De verordening is de basis voor de wijkconsulenten voor het toekennen van ondersteuning 

met aanvullend gebruik van de beleidsregels en het financieel besluit. 

 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 


