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Voorstel
1. Vaststellen van de gewijzigde Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning Drechtsteden met ingang van 1 januari 2022, onder intrekking van de voorgaande 
versie van deze verordening, zoals vastgesteld op 1 december 2020.

Bevoegdheid
Artikel 6 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Samenvatting
Op 4 december 2014 heeft de Drechtraad de Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning Drechtsteden 2015 vastgesteld. In de jaren daarna is er een aantal wijzigingen op deze 
verordening vastgesteld. Thans behoeft de verordening een aantal aanpassingen. Onder 'aanleiding' 
wordt toegelicht welke aanpassingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de huidige verordening.

Parallel aan de vaststelling van deze verordening door de Drechtraad gaat in de 2e helft van 2021 een 
traject lopen om per gemeente dezelfde verordening door de lokale raad te laten vaststellen. Het 
lokale maatwerk wordt navolgend in de (dan lokale) verordening verwerkt.

Toelichting op het voorstel

 Aanleiding
Verschaffen identiteitsdocument

Artikel 2.3, tweede lid, tweede volzin, van de verordening bepaalt dat de cliënt een identificatie-
document moet verschaffen tijdens het onderzoek na een melding. Deze passage is geschrapt. 
Het laten zien van het identificatiedocument tijdens het onderzoek en het desgevraagd verstrekken 
van het identificatiedocument na de aanvraag is geregeld in de Wmo 2015. Dat maakt de passage in 
de verordening overbodig.

Hoogte persoonsgebonden budget

De wijze waarop de hoogte van het persoonsgebonden budget wordt berekend is opgenomen in 
artikel 4.2. Daarbij kan, gelet op de vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep, onderscheid 
worden gemaakt tussen de tarieven voor dienstverlening door diverse personen, zoals professionele 
hulpverleners en personen uit het sociaal netwerk. In de verordening wordt het onderscheid gemaakt 
voor individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf, maar nog niet voor huishoudelijke 
ondersteuning. Momenteel is er dus één pgb-tarief voor huishoudelijke ondersteuning, ongeacht of 
deze door een professional wordt geboden of door een persoon uit het sociaal netwerk. Thans wordt 
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voorgesteld om ook bij huishoudelijke ondersteuning te gaan differentiëren tussen een pgb-tarief voor 
ondersteuning door een professional en ondersteuning door een persoon uit het sociaal netwerk. 
Hierbij is, omwille van de leesbaarheid en overzichtelijkheid, ervoor gekozen om het artikel iets anders 
op te formuleren.

De pgb-bedragen voor de vervoerskostenvergoedingen staan in het door het Drechtstedenbestuur 
vastgestelde Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden. Maar 
deze bedragen horen, gelet op de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep, in de verordening 
thuis. Daarom zijn de pgb-bedragen toegevoegd aan artikel 4.2. In aansluiting hierop is in artikel 11.3 
geregeld dat de Drechtraad kan bepalen of die pgb-bedragen worden geïndexeerd.

Schrappen HO+

Momenteel vindt inkoop van de huishoudelijke ondersteuning per 2022 plaats, waarbij een aantal 
keuzes zal worden gemaakt om de huishoudelijke ondersteuning door te ontwikkelen naar een 
toekomstbestendige voorziening.  Een van de keuzes is dat huishoudelijke ondersteuning plus (HO+) 
komt te vervallen. Dat betreft huishoudelijke ondersteuning met de functie regie. Regie is echter niet 
een taak die per se onder huishoudelijke ondersteuning dient te vallen. Bovendien is het zeer 
aannemelijk dat inwoners die regie verlies hebben, dit niet enkel op het gebied van het huishouden 
hebben, maar op meerdere domeinen. Bij verlies van regie kan andere ondersteuning, zoals 
individuele begeleiding (IB), worden ingezet. In artikel 4.2 is een apart pgb-tarief voor HO+ 
opgenomen, dat tarief is vervallen, omdat HO+ komt te vervallen.

Uitzonderen verhuiskostenvergoeding van bijdrage in de kosten

In het verleden is in de beleidsregels de keuze gemaakt om, behoudens uitzonderingen, geen 
verhuiskostenvergoeding in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 te 
verstrekken. De achterliggende gedachte bij die keuze is dat een verhuizing algemeen gebruikelijk is. 
Uit de rechtspraak blijkt dat die beleidskeuze te absoluut is en er situaties zijn waarin een verhuizing 
niet algemeen gebruikelijk kan zijn, bijvoorbeeld bij een onvoorziene verhuizing die wordt ingegeven 
door medische omstandigheden. Bij de eerstvolgende aanpassing van de beleidsregels zal de 
verhuiskostenvergoeding benoemd worden als mogelijke voorziening. In artikel 5.1, eerste lid, is 
geregeld dat voor de verhuiskostenvergoeding, zoals voorheen ook het geval was, geen bijdrage in de 
kosten is verschuldigd.

 Beoogd resultaat
De nieuwe verordening voldoet aan de laatste stand van wetgeving en jurisprudentie.

 Argumenten
Zie onder Aanleiding en Beoogd resultaat.

 Kanttekeningen
Eind oktober 2020 hebben de zeven colleges van burgemeester en wethouders van de Drechtsteden-
gemeenten een principebesluit geformuleerd dat richtinggevend is voor de uitwerking van een nieuw 
sturingsmodel voor de samenwerking in het sociaal domein in de Drechtsteden. De lokale colleges en 
raden hebben eind 2020/begin 2021 een principebesluit genomen over de omvorming van de 
gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (SDD) naar een klassieke gemeenschappelijke regeling 
op basis van de een aantal geformuleerde uitgangspunten. Een van deze uitgangspunten is dat de 
nieuw gemeenschappelijke regeling alleen bevoegdheden van de colleges van burgemeester en 
wethouders heeft, dus er worden geen raadsbevoegdheden overgedragen. Daarmee gaan de lokale 
raden weer over de raadsbevoegdheden in het sociaal domein, zoals het vaststellen van 
verordeningen, waaronder de verordening over de maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo 
2015.
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Het proces van het vaststellen van verordeningen kan pas starten als duidelijk is hoe er met 
bevoegdheden in de toekomst wordt omgegaan en duidelijk is waar gemeenten (raden én colleges) 
en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling straks over gaan. Bovendien moet er per 1 
januari 2022, per welke datum de nieuwe situatie moet ingaan, een geldende verordening over de 
maatwerkvoorzieningen zijn. Het traject van de vaststelling van de verordeningen door de raden is 
direct gekoppeld aan het besluit over de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Er wordt een parallel 
traject gelopen om ervoor zorgen dat er per 1 januari 2022 een geldende verordening is, mocht het 
traject GR Sociaal onverwachts vertraging op lopen. Het parallel traject houdt in dat enerzijds uw raad 
wordt voorgesteld om de gewijzigde verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning vast te stellen. Anderzijds gaat het traject om per gemeente dezelfde verordening door 

de lokale raden te laten vaststellen in de 2e helft van 2021 lopen. Dan worden de onderhavige Wmo-
verordening en alle andere kaderstellende stukken in route gebracht richting de gemeenten voor 
vaststelling door de lokale raden. Het lokale maatwerk wordt navolgend in de (dan lokale) verordening 
verwerkt.

Consequenties

 Financiële consequenties
Er zijn geen directe financiële consequenties. Het invoeren van tariefdifferentiatie bij huishoudelijke 
ondersteuning zal op termijn, na herindicatie van de lopende pgb’s, tot een positief effect leiden van 
naar verwachting 60.000 euro op jaarbasis. 

 Personele en/of organisatorische consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Juridische consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Communicatie consequenties
Er zijn geen consequenties.

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

Fatale termijn
Niet van toepassing.

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

Verdere procedure 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
1. DR Besluit Verordening maatschappelijke ondersteuning (gemarkeerd)
2. Vergelijkingstabel huidige en gewijzigde verordening Wmo
3. Advies Actualisatie Verordening maatwerkvoorzieningen
4. Concept-reactie op advies actualisatie Wmo-verordening


