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Samenvatting
In de Herziene verordening maatschappelijke ondersteuning 2016 is vastgelegd dat cliënten een bijdrage in de
kosten betalen voor maatwerkvoorzieningen. Op basis van jurisprudentie blijkt de Wmo-verordening een
grondslag te missen op basis waarvan de hoogte van de bijdrage bepaald wordt. Dit is namelijk geregeld in het
door het college vastgesteld Financieel Besluit, terwijl dat in de verordening geregeld behoort te worden. Dit
voorstel bekrachtigt de door het college genomen besluiten.

Besluit om
1. Het bekrachtigingsbesluit vaststelling bijdrage in de kosten vast te stellen conform bijlage 1 (AT17004392)
en toe te voegen als bijlage aan de Herziene verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Beuningen 2016.

Inleiding
In de Herziene verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beuningen 2016 (hierna: de
verordening) is bepaald dat cliënten een bijdrage in de kosten betalen, zowel voor specifiek omschreven
algemene voorzieningen als voor maatwerkvoorzieningen. Wat betreft de bijdrage voor
maatwerkvoorzieningen is in de toelichting op de verordening opgenomen dat voor het bepalen van de hoogte
van die bijdrage, de bedragen en percentages van het landelijk vastgestelde Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 van
overeenkomstige toepassing zijn verklaard. In de verordening heeft de Raad een delegatiebepaling
opgenomen met de strekking dat het college nadere regels kan stellen onder andere wat betreft duur en
omvang van de hier bedoelde bijdrage. De Centrale Raad van Beroep heeft echter aangegeven dat de
gemeenteraad de kaders voor de vaststelling van de bijdrage in de kosten aan moet geven en dat is in onze
verordening, die destijds in regionaal verband is gemaakt, onvoldoende gebeurd.
Het vaststellen van de hoogte van de bijdrage in een individueel geval gebeurt door het CAK, maar de
grondslag voor het bepalen van die hoogte dient bij verordening vastgelegd te zijn. Door het vaststellen van
dit bekrachtigingsbesluit bekrachtigt uw Raad het Financieel besluit Wmo 2017 (en de voorgangers daarvan,
namelijk het Financieel besluit Wmo 2015 en Financieel besluit Wmo 2016).
Via dit bekrachtigingsbesluit is er een grondslag voor het vaststellen van de hoogte van een bijdrage. Bij de
eerstvolgende revisie van de verordening zal deze technisch-juridische aanpassing verwerkt worden in de
verordening zelf.
Beoogd effect
Het hebben van een grondslag voor het bepalen van de hoogte van de bijdrage in de kosten voor
maatwerkvoorzieningen in de Wmo.
Argumenten

1.1 Het college heeft gehandeld conform de kaders die uw Raad heeft aangegeven
In de toelichting op de verordening is bepaald dat de bedragen en percentages van het Uitvoeringsbesluit
Wmo 2015 van overeenkomstige toepassing zijn. Dit betekent dat de bijdrage in de kosten opgelegd
wordt conform wettelijk genormeerde maximale bedragen en percentages. Het college heeft in het

Financieel besluit dit uitgangspunt overgenomen en toegepast, zoals uw Raad heeft kunnen concluderen
uit de stukken die uw Raad in januari 2015, juni 2016 en maart 2017 over het Financieel besluit zijn
toegezonden. Hoewel het college inhoudelijk dus de lijn heeft voortgezet die uw Raad in de verordening
tot uitdrukking brengt, blijkt uit jurisprudentie dat de manier waarop dat gebeurt, namelijk een
delegatiebepaling, niet is toegestaan. Met het voorgestelde bekrachtigingsbesluit wordt dit gebrek
hersteld en de Beuningse werkwijze in lijn gebracht met jurisprudentie.
Het voorgestelde bekrachtigingsbesluit betekent daarmee geen inhoudelijke aanpassing, maar behelst een
meer procedurele aanpassing die ertoe leidt dat het vaststellen van de hoogte van de bijdrage een
grondslag heeft in een raadsbesluit.

1.2 In de tussentijd wordt gewerkt aan een nieuwe verordening
Zoals in de brief van 21 september (UI17.10497) al is aangegeven, werkt het college aan een voorstel tot
vaststelling van een nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning. Net als bij de voorgaande
verordeningen doen we dit in gezamenlijkheid met de gemeenten uit het Rijk van Nijmegen. Het voorstel
zal uw Raad ter behandeling aangeboden worden in uw vergadering van 19 december 2017. Omdat de
huidige delegatiebepaling in de weg staat aan het vaststellen van de hoogte van de bijdrage, wordt dit via
het bekrachtigingsbesluit hersteld, zodat in de tussentijd een meer structurele oplossing, namelijk
aanpassing van de Wmo-verordening voorbereid kan worden. Dit verklaart de urgentie voor het
bekrachtigingsbesluit: juridisch gezien bestaat op dit moment geen grondslag voor het vaststellen van de
hoogte van de bijdrage die cliënten moeten betalen.
Kanttekeningen
1.1 Het nieuwe kabinet zal voorstellen doen tot wijziging van de eigenbijdragesystematiek
Recent is bekend geworden dat het nieuwe kabinet het voornemen heeft een voorstel te zullen doen tot
aanpassing van de eigenbijdragesystematiek. Het is echter niet verstandig om te wachten met
aanpassingen van de Wmo-verordening totdat daar meer duidelijkheid over is. Het is wenselijk de
verordening zo snel mogelijk in lijn te brengen met jurisprudentie.
Financiën
Dit voorstel heeft als zodanig geen financiële consequenties.
Tijdspad
De bekrachtiging heeft betrekking op besluiten van het college die gebaseerd zijn op de Verordening
maatschappelijke ondersteuning Beuningen 2015, de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Beuningen 2016 en de Herziene verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beuningen 2016.
Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.
Evaluatie
Het college volgt jurisprudentie en actuele ontwikkelen en zal nieuwe voorstellen doen indien aanpassingen
van de verordening noodzakelijk en/of wenselijk blijken.
Bijlagen
1. Bekrachtigingsbesluit vaststelling bijdrage in de kosten – Wmo (AT17004392)
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