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De belangrijkste wijzigingen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente
Beuningen 2019 ten opzichte van 2018 zijn de toevoeging van twee nieuwe bepalingen, namelijk artikel 9a en
lid 1 van artikel 14. Deze staan met het oog op de overzichtelijkheid hieronder separaat vermeld.

Artikel 9a. Wonen en zorg
Het is niet toegestaan een overeenkomst af te sluiten met een aanbieder dan wel een derde (in geval van een
pgb) waarin het bieden van de geïndiceerde ondersteuning mede afhankelijk is van de woonruimte die door
de organisatie dan wel derde wordt geboden, tenzij het verblijf onderdeel is van de indicatie.

Toelichting artikel 9a. Wonen en zorg
Op grond van artikel 2.1.3 lid 4 van de Wmo 2015 en artikel 2.9 sub d van de Jeugdwet worden in de
verordening regels gesteld voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een maatwerkvoorziening
of een persoonsgebonden budget, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet. Een van deze
regels is dat gemengde huur-/ondersteuningsovereenkomsten niet worden geaccepteerd. De gemeente of de
cliënt moeten de aanbieder of de derde kunnen aanspreken op de geleverde ondersteuning, zonder te moeten
vrezen voor verlies van de huisvesting van de cliënt. Ook moet het de cliënt vrij blijven staan te wisselen van
aanbieder dan wel derde aan wie hij zijn pgb wenst te besteden. Dit ook gelet op mogelijke wijziging van de
indicatie bij een verlengingsverzoek of heroverweging. Het contractueel samenbrengen van ondersteuning en
huisvesting vertroebelt het toezicht op kwaliteit van ondersteuning en bemoeilijkt adequate handhaving. De
aanbieder dan wel derde aan wie het pgb zal worden besteed, hebben dubbele financiële belangen die als
oneigenlijk gebruik van de wet moeten worden aangemerkt. Het belang van de cliënt dient altijd voorop te
staan, ongeacht de leveringsvorm van de ondersteuning.

Artikel 14 lid 1 - Regels voor pgb-beheer
Ten aanzien van begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen Wmo geldt dat uitgangspunt van een pgb is
dat de cliënt zelf in staat is om regie te voeren op de ingekochte ondersteuning. De pgb-beheerder kan de
cliënt ondersteunen in het pgb-beheer, maar kan niet volledig in de plaats treden van de cliënt tenzij de pgbbeheerder ouder van de cliënt is of familie in de eerste graad of tweede graad. Als de cliënt onvoldoende in
staat is tot regievoering, zal het college niet overgaan tot het toekennen van een pgb, tenzij de pgb-beheerder
ouder van de cliënt is of familie in de eerste graad of tweede graad.

Toelichting op artikel 14. Regels voor pgb-beheer
In de praktijk komt het regelmatig voor dat cliënten ondersteuning hebben bij het beheren van het pgb. Deze
ondersteuning mag niet betaald wordt uit het pgb. In dit artikel zijn enkele nadere eisen opgenomen waar
pgb-beheer aan moet voldoen. Bovendien is verduidelijkt dat pgb-beheer de cliënt kan ondersteunen, maar
niet in de plaats van de cliënt treedt. Dit blijkt uit de woorden "met hulp uit…" in artikel . .6 lid sub a van de
Wet. Als de cliënt in het geheel geen regie kan voeren, is het pgb niet de aangewezen verstrekkingsvorm.
Voor familieleden in de eerste en tweede graad geldt een uitzondering. Dit neemt niet weg dat het college wel
beoordeelt hoe de verhouding is tussen de cliënt en de pgb-beheerder en de mate van afhankelijkheid van
cliënt ten opzichte van de pgb-beheerder. Dit alles in het kader van de (financiële) bescherming van
kwetsbare cliënten, bijvoorbeeld ouderen.

