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Onderwerp
Niet schrappen pgb-tarief in verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning Drechtsteden

Voorstel
Vaststellen van een wijzigingsbesluit op de reeds voorlegde gewijzigde Verordening maatwerk-
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden met ingang van 1 januari 2022.

Concreet wordt gevraagd om via het vaststellen van het wijzigingsbesluit het aparte pgb-tarief voor 
huishoudelijke ondersteuning (HO+) NIET te schappen in de verordening, zoals wel is voorgesteld in 
het eerder in route gebrachte wijzigingsvoorstel.

Bevoegdheid
Drechtraad (art. 6 GrD).

Samenvatting
Via het Drechtstedenbestuur van 12 mei 2021 is een voorstel in route gebracht om een gewijzigde 
Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden vast te stellen per 
1 januari 2022. De Drechtraad besluit hierover op 5 oktober 2021. Door recente ontwikkelingen bij de 
inkoop van huishoudelijke ondersteuning is een wijziging noodzakelijk van de reeds in route gebrachte 
gewijzigde Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden. 
Voorliggend voorstel bevat die wijziging. Navolgend wordt verder toegelicht welke aanpassing moet 
worden doorgevoerd ten opzichte van eerder in route gebrachte verordening.

Toelichting op het voorstel
 Aanleiding

Inkoop huishoudelijke ondersteuning
In de voorgestelde gewijzigde verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
Drechtsteden is een wijziging aangebracht vanwege de inkoop van de huishoudelijke ondersteuning per 
2022. Die wijziging betreft het schrappen van het aparte pgb-tarief voor huishoudelijke ondersteuning+ 
(HO+), omdat HO+ met de nieuwe inkoop zou komen te vervallen.

Bij raadsinformatiebrief van 14 juli 2021 zijn de leden van de Drechtraad geïnformeerd over een update 
van de inkoop van huishoudelijke ondersteuning. De strekking van die update is dat het ingezette 
inkoopproces voor huishoudelijke ondersteuning is gestaakt. Dat staken is gebaseerd op twee 
hoofdredenen. Ten eerste is dat de juridische onzekerheid over de toekomst van het 
resultaatgericht indiceren. De tweede reden is de grote systeemverandering die nodig is 
om de nieuwe inkoop mogelijk te maken. 

Het staken van het inkoopproces betekent dat het vervallen van HO+ niet doorgaat, dus HO+ blijft 
bestaan. Dat betekent dat het aparte tarief voor HO+ weer moet worden opgenomen.

 Beoogd resultaat
Het pgb-tarief voor HO+ is weer geregeld in de verordening.
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 Argumenten
Keuze pgb is een wettelijk recht
Nadat de noodzaak voor een Wmo-voorziening is vastgesteld, is de keuze voor een pgb een wettelijk 
recht van inwoners (artikel 2.3.6 Wmo 2015). Door het staken van het inkoopproces Huishoudelijke 
ondersteuning blijft HO+ als ondersteuningsvorm bestaan en hebben we de wettelijk plicht deze 
voorziening ook in pgb te blijven aanbieden. Zodra we meer duidelijkheid hebben over het wetsvoorstel 
Resultaatgerichte indiceren kunnen we de doorontwikkeling Huishoudelijke ondersteuning vervolgen. 
We zijn voornemens de eerder aangekondigde wijzigingen dan alsnog zo snel mogelijk door te voeren.

 Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Consequenties
 Financiële consequenties

Niet van toepassing.

 Personele en organisatorische consequenties
Niet van toepassing.

 Juridische consequenties
Niet van toepassing.

 Consequenties voor de mate van efficiënt besturen en werken in het netwerk
Niet van toepassing.

 Relatie met andere beleidsvelden, organisaties en duurzaamheid
Niet van toepassing.

Fatale termijn
Niet van toepassing.

Advies en draagvlak
Het voorstel is voorgelegd aan de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden. Een eventueel advies dat 
de raad uitbrengt, zal separaat worden bijgevoegd.

Verdere procedure, communicatie en uitvoering
De verordening wordt gepubliceerd op de in de Drechtsteden gebruikelijke wijze en treedt in werking 
met ingang van 1 januari 2022.

Onderliggende stukken
- Besluit tot wijziging van de gewijzigde Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning.
- Geconsolideerde versie van de Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning Drechtsteden (de wijziging ten opzichte van de eerder in route gebrachte 
gewijzigde verordening is hierin blauw gemarkeerd.)
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