Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016
citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel
vastgesteld bij besluit van het college van B & W van 22 december 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Onderwerp: besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel
Het college van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het voorstel van 7 december 2015,
gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Scherpenzeel;
dat de raad in de hiervoor genoemde verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van de verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Scherpenzeel nadere financiële regels dient te stellen in een gemeente besluit maatschappelijke
ondersteuning 2016 Scherpenzeel;

besluiten
1.

Vast te stellen het navolgende besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel alsmede het intrekken van het Besluit maatschappelijke ondersteuning
2015, aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Scherpenzeel op 22 december 2015
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Wmo 2015
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de
ondersteuning aan inwoners die onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat
zijn tot participatie. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 heeft de oudere Wet
maatschappelijke ondersteuning die vanaf 2007 van kracht was vervangen.
De Wmo 2015 is gebaseerd op het uitgangspunt dat ‘de voorzieningen vooral terecht
moeten komen bij de inwoners die het niet zelf kunnen regelen en betalen’.
De uitgangspunten van de Wmo 2015 en de lokale kaders van de gemeente Scherpenzeel zijn omschreven in het Beleidsplan Wmo 2015/2016 en neergelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel. Een nadere vertaling naar
regels voor de uitvoering van de Wmo is opgenomen in de beleidsregels ‘Gebruikelijke
zorg’; ‘Langer zelfstandig wonen’ en ‘Vervoer’.
In het onderhavige Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel zijn de
financiële regels voor de uitvoering van de Wmo 2015 opgenomen. Dit besluit wordt
ieder jaar aangepast op grond van de eigen bijdrage parameters Wmo 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en de indexering op grond van de consumentenprijsindex.
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HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
1.

2.

Begripsbepalingen

Alle begrippen die in dit besluit gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Scherpenzeel.
In dit besluit wordt verder verstaan onder:
a. verzamelinkomen: het inkomen dat de belastingdienst vaststelt op basis van het
inkomen uit werk en woning en eventuele opbrengsten uit sparen of beleggen.
b. kostprijs: de werkelijke prijs die door de gemeente wordt betaald voor een voorziening;
c. verordening: verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente
Scherpenzeel.

HOOFDSTUK 2 – EIGEN BIJDRAGEN
Artikel 2
1.

2.

Eigen bijdragen

De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden
voor de eigen bijdragen zijn gelijk aan de Eigen Bijdrage Parameters 2016 Wmo zoals gepubliceerd in de Staatscourant. .
De normbijdrage bedraagt bij lage inkomens maximaal € 19,40 voor een alleenstaande en maximaal € 27,80 voor gehuwden per periode van vier weken, waarbij
als startpunt voor de inkomensafhankelijke bijdrage de volgende inkomensgrenzen
gelden:
-

Eenpersoonshuishouden, niet AOW gerechtigd:
Eenpersoonshuishouden, AOW gerechtigd:
:
Meerpersoonshuishouden, niet AOW gerechtigd:
Meerpersoonshuishouden, AOW gerechtigd:

€
€
€
€

22.486
16.887
28.177
23.374

Het marginaal tarief (het percentage op basis waarvan de eigen bijdrage voor de
hogere inkomens wordt berekend) bedraagt 15%
3.

Voor de volgende voorzieningen die in het kader van een individueel maatwerkarrangement kunnen worden verstrekt, wordt een eigen bijdrage gevraagd. De eigen
bijdrage is nooit hoger dan de daadwerkelijke kosten van de voorziening. De eigen
bijdrage geldt zolang de voorziening wordt gebruikt en/of tot de eindtermijn van
een afschrijving van een voorziening. Voor de verschillende producten die in het
kader van een maatwerkarrangement kunnen worden verstrekt gelden de volgende
regels:
- Hulp bij het Huishouden: de eigen bijdrage wordt in rekening gebracht zolang de
indicatie geldig is en de hulp wordt geleverd.
- Individuele Ondersteuning; de eigen bijdrage wordt in rekening gebracht zolang
de indicatie geldig is en de hulp wordt geleverd.
- Groepsgerichte Ondersteuning (dagopvang); de eigen bijdrage wordt in rekening
gebracht zolang de indicatie geldig is en de voorziening wordt geleverd.
- Woonvoorzieningen; Indien de voorziening bestaat uit het verschaffen in eigendom van een roerende zaak dan wel uit een bouwkundige of woontechnische
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4.

5.
6.

aanpassing van een woning die door de aanvrager wordt bewoond, wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht, zolang de voorziening wordt gebruikt. Voor
een eventuele terugvordering bij een koopwoning is artikel 3, lid 3 van dit besluit
van kracht.
- Vervoersvoorzieningen, met uitzondering van het vervoer van en naar groepsgerichte- ondersteuning;
- Overige maatwerkvoorzieningen.
In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt geen eigen bijdrage gevraagd bij:
- Rolstoelen (alsmede sportrolstoelen);
- Hulpmiddelen ten behoeve van jeugdigen;
Vaststelling en inning van de eigen bijdrage per periode van vier weken vindt plaats
door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
De uur- en dagdeeltarieven voor Zorg in Natura waarop de eigen bijdrage CAK
wordt berekend in 2016 zijn als volgt:
- Huishoudelijke Hulp :
€ 20,00
- Activerende dagbesteding, Dagopvang basis en Woonondersteuning: € 22,50
- Dagopvang extra en Wooncoaching :
€ 25,00
- Persoonlijke verzorging Wmo (grondslag VG, ZG en Psy)
€ 25,00
- Logeeropvang: 50% van het offertebedrag, maximaal € 85 per etmaal.

Artikel 3
1.

2.
3.

Wijze van verstrekken

In natura: de gemeente verstrekt hulpmiddelen, diensten en/of woningaanpassingen en andere producten via gecontracteerde leveranciers of op basis van één of
meer offertes;
In de vorm van een persoonsgebonden budget: indien de cliënt voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
In de vorm van een financiële tegemoetkoming.

HOOFDSTUK 3 - WOONVOORZIENINGEN.
Artikel 4
1.
2.

3.

Financiële normen woonvoorzieningen

Een woonvoorziening wordt slechts verleend indien de aanvrager zijn hoofdverblijf
heeft of zal hebben in de woning waaraan de voorziening wordt getroffen.
De financiële tegemoetkoming minus het eigen aandeel of het persoonsgebonden
budget minus de eigen bijdrage voor woonvoorzieningen wordt vastgesteld als tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte, dan wel conform de door het college geformuleerde normbedragen voor bepaalde voorzieningen met een maximumbedrag van € 45.831,78
Indien er bij het aanbrengen van bouwkundige of woon-technische woonvoorzieningen sprake is van waardestijging van de woning door het aanbrengen van deze
voorzieningen, (bijvoorbeeld bij een aanbouw) vindt terugvordering plaats aan de
hand van onderstaand schema:
- bij verkoop in het eerste jaar na gereedmelding: 100% van de meerwaarde;
- bij verkoop in het tweede jaar na gereedmelding: 90 % van de meerwaarde;
- bij verkoop in het derde jaar na gereedmelding: 80% van de meerwaarde;
- bij verkoop in het vierde jaar na gereedmelding: 70% van de meerwaarde;
- bij verkoop in het vijfde jaar na gereedmelding: 60% van de meerwaarde;
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4.

- bij verkoop in het zesde jaar na gereedmelding: 50% van de meerwaarde;
- bij verkoop in het zevende jaar na gereedmelding: 40% van de meerwaarde;
- bij verkoop in het achtste jaar na gereedmelding: 30% van de meerwaarde;
- bij verkoop in het negende jaar na gereedmelding: 20% van de meerwaarde;
- bij verkoop in het tiende jaar na gereedmelding: 10% van de meerwaarde.
De meerwaarde van de woning na het aanbrengen van de voorzieningen wordt
bepaald op grond van een taxatie door een onafhankelijke taxateur. De taxatiekosten worden vergoed in het kader van de wet.

Artikel 5

Tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting, huurderving en verwijdering van voorzieningen

De gemeente kan een financiële tegemoetkoming verstrekken in de kosten van tijdelijke huisvesting aan belanghebbende of in de kosten voor huurderving aan een verhuurder wanneer aanpassing van een woning op grond van de Wmo noodzakelijk is. Deze
tegemoetkoming is als volgt bepaald:
1. Een tegemoetkoming in verband met tijdelijke huisvesting wordt verstrekt voor een
periode van maximaal 6 maanden en bedraagt de werkelijke kosten met een
maximum ter hoogte van de netto huurprijs voor een sociale huurwoning per
maand.
2. De voorziening voor tijdelijke huisvesting wordt verleend in de vorm van een financiële tegemoetkoming.
3. Een tegemoetkoming in verband met huurderving kan worden verstrekt indien een
leegstaande woning is aangepast voor een bedrag van meer dan € 5.547,-. De werkelijke kosten voor huurderving worden verstrekt aan de verhuurder, met een
maximum ter hoogte van de netto huurprijs voor een sociale huurwoning per
maand en kan voor maximaal 6 maanden worden verstrekt.
4. Een tegemoetkoming in verband met het verwijderen van aangebrachte voorzieningen in een huurwoning kan worden verstrekt indien de aanwezigheid van de voorziening het normale gebruik van de woning door een belanghebbende zonder beperking onevenredig belemmert. Het college verstrekt alleen een financiële tegemoetkoming in de kosten van het verwijderen van voorzieningen indien voldaan is
aan de volgende voorwaarden:
- de band tussen de woning en de persoon met een beperking is verbroken;
- het is aannemelijk dat de woning niet binnen zes maanden opnieuw verhuurd
kan worden aan een persoon met een beperking die is aangewezen op een woning
met de betreffende voorzieningen;
- door de aanwezigheid van de betreffende voorzieningen kan de woning niet verhuurd worden aan een persoon zonder beperking of probleem.
Artikel 6

Verhuiskosten en herinrichtingskosten

Indien het college vaststelt dat een cliënt in verband met zijn beperkingen het beste
kan verhuizen naar een geschikte woning, omdat de bestaande woning niet of moeilijk
aangepast kan worden of de kosten hiervoor te hoog zijn, kan een vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten van maximaal € 2.687,- worden verstrekt.
Artikel 7

Bezoekbaar maken van de woning

Het maximum bedrag dat wordt verstrekt voor het bezoekbaar maken van een woning
voor een Wlz-bewoner bedraagt € 3.552,-
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HOOFDSTUK 4 – VERVOERSVOORZIENINGEN
Artikel 8
1.

2.

3.

Aanpassingen aan een auto worden uitsluitend in de vorm van een éénmalig persoonsgebonden budget verstrekt. De vergoeding van meerkosten van een aangepaste auto ten opzichte van de aanschaf van een gebruikelijke auto wordt individueel beoordeeld.
Overige vervoersvoorzieningen worden in de vorm van Zorg in Natura verstrekt
tenzij hierdoor het principe van maatwerk in het geding komt; dan wordt een
éénmalig persoonsgebonden budget verstrekt.
De hoogte van het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen wordt
vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de prijs van de goedkoopste adequate voorziening inclusief aanschaf,onderhoud, reparatie en verzekering zoals dat
door het college aan de leverancier zou moeten worden betaald als het college de
vervoersvoorziening in eigendom zou nemen, waarop de eventuele extra kosten
welke de gemeente voor deze voorziening moet maken in mindering worden gebracht.

Artikel 9
1.
2.
3.

2.

2.

3.

4.

Kilometervergoeding

Indien op strikt individuele omstandigheden gebruikmaking van Regiotaxi niet mogelijk is wordt een individuele passende voorziening getroffen. Bij vervoer per (eigen) auto bedraagt de vergoeding in dat geval maximaal € 0,19 per kilometer op
basis van maximaal 2000 kilometer per jaar.
Indien vervoer door een derde noodzakelijk is wordt de omvang individueel bepaald, waarbij het aantal kilometers maximaal 2000 per jaar bedraagt.

Artikel 11
1.

Regiotaxi

Met de kortingspas van Regiotaxi kan maximaal 900 zones per kalenderjaar tegen
het kortingstarief worden gereisd. Deze regeling wordt het zonebudget genoemd.
Het in het vorige lid zonebudget wordt voor het resterende deel van het kalenderjaar naar rato vastgesteld.
Om gebruik te kunnen maken van het zonebudget dient men te beschikken over
een Kortingspas. Voor deze pas is eenmalig € 7,50 verschuldigd.

Artikel 10
1.

Individuele vervoersvoorzieningen

Sportvoorzieningen

Sportvoorzieningen worden uitsluitend in de vorm van een (éénmalig) persoonsgebonden budget verstrekt.
Dit persoonsgebonden budget wordt vastgesteld als tegenwaarde van de goedkoopst adequate voorziening, verhoogd met het bedrag voor onderhoud, reparatie
en verzekering voor vergelijkbare rolstoelen.
De hoogte van een sportvoorziening bedraagt maximaal € 2.843- , welk bedrag is
bedoeld als tegemoetkoming in de aanschaf, onderhoud, reparatie en verzekering
van de sportrolstoel voor de periode van 3 jaar.
Voor het verstrekken van een sportvoorziening geldt dat de cliënt aantoont dat
hij/zij aantoonbaar lid is van een sportvereniging waar de voorziening voor nodig is
en/of de cliënt aantoont dat de voorziening nodig is om te kunnen participeren.
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HOOFDSTUK 5 – BEGELEIDING
Artikel 12
1.
2.
3.

4.

5.

Een voorziening voor begeleiding kan verstrekt worden in de vorm van individuele
ondersteuning of groepsgerichte ondersteuning.
De gemeente verstrekt Begeleiding via gecontracteerde zorgaanbieders.
Indien een cliënt die gebruik maakt van groepsgerichte ondersteuning niet in staat
is zichzelf te vervoeren kan een voorziening vervoer van en naar groepsgerichte
ondersteuning worden toegekend.
Zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor groepsgerichte ondersteuning dragen
zorg voor het vervoer van en naar de groepsgerichte ondersteuning. De randvoorwaarden hiervoor zijn geregeld in de contracten met de zorgaanbieders.
Indien de cliënt voldoet aan de eisen zoals gesteld in de nadere regels persoonsgebonden budget Scherpenzeel, kan Begeleiding in de vorm van een pgb verstrekt
worden.

Artikel 13
1.
2.

Vormen van begeleiding en vervoer naar groepsgerichte ondersteuning

Logeeropvang

Logeeropvang is tijdelijke opvang gericht op respijtzorg. Logeeropvang heeft tot
doel om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen of te verminderen.
De gemeente verstrekt logeeropvang na goedkeuring van de offerte van een professionele zorgaanbieder. Indien de cliënt voldoet aan de eisen zoals gesteld in de
nadere regels persoonsgebonden budget Scherpenzeel, kan logeeropvang in de
vorm van een pgb verstrekt worden.

Artikel 14
Inwerkingtreding en citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel’ en treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 en heeft rechtskracht voor
het jaar 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college en burgemeester en wethouders op
22 december 2015.

V.J.M. van Arkel
secretaris

B. Visser
burgemeester
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