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Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor om de gewijzigde Integrale verordening Sociaal Domein 2020 vast te 
stellen.

Inleiding
Op 21 februari 2019 heeft u de Integrale verordening Sociaal Domein 2019 vastgesteld. In 
verband met de invoering van de Wet abonnementstarief Wmo 2015 ingaande 1 januari 2020 
dient de verordening 2019 te worden aangepast. Tevens is van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om een term, die in de verordening is opgenomen, te verduidelijken.

Centrale vraag
Gaat u akkoord met de aangebrachte wijzigingen en daarmee met de Integrale verordening 
Sociaal Domein 2020?

Beoogd resultaat (wat)
De Integrale verordening Sociaal Domein gaat uit van één integraal proces in het sociaal 
domein met als vertrekpunt: 'één individu of gezin, één plan'. Daarbij staat de vraag van de 
burger centraal en wordt deze behandeld binnen de Coöperatie De Kleine Schans. Daar waar 
mogelijk wordt maatwerk geboden en gezocht naar verbinding binnen het gehele sociale 
domein (ongeacht de vraag van de inwoner en het terrein waarbinnen de vraag valt). Inwoners 
die zich met ondersteuningsvragen melden, kunnen verwachten dat er goed onderzoek wordt 
verricht en dat dit in goede samenspraak met hen wordt uitgevoerd. 
De consequenties van het invoeren van het abonnementstarief voor algemene Wmo-
voorzieningen ingaande 1 januari 2020 vangen wij op door nog meer maatwerk te leveren. Zo 
kunnen we inwoners nog beter ondersteunen in het versterken van hun eigen kracht en zo lang 
mogelijk laten deelnemen aan de maatschappij.

Kader
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 Jeugdwet
 WMO 2015
 Participatiewet
 Integrale verordening Sociaal Domein gemeente Woudenberg 2019
 Wet abonnementstarief Wmo 2015
 VNG ledenbrief over de invoering van het abonnementstarief Wmo vanaf 1 januari 2020 

d.d. 12 juni 2019

Argumenten
Invoering abonnementstarief binnen de Wmo
Vanaf 1 januari 2019 is er, door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur, binnen de 
Wmo een abonnementstarief ingevoerd. Dit tarief bedraagt € 17,50 per vier weken en is van 
toepassing op Wmo maatwerkvoorziening waarvoor gebruikers een indicatie hebben. De 
bijdrage wordt geïnd door het CAK. Inkomen of vermogen van de gebruiker is niet meer 
relevant.
In april 2019 hebben de Tweede en Eerste Kamer de Wet abonnementstarief Wmo 2015 
vastgesteld. Hiermee is het abonnementstarief wettelijk in de Wmo vastgelegd en geldt het 
tarief vanaf 1 januari 2020 ook voor algemene voorzieningen binnen de Wmo. Vanaf 1 januari 
2020 is het tarief € 19,00 per maand. Gemeenten dienen vanaf die datum aan het CAK de 
gegevens van de gebruikers (BSN) door te geven. Via zogenaamde start- en stopberichten 
geven de gemeenten aan het CAK door of van de ondersteuning gebruik wordt gemaakt. Het 
CAK int maandelijks per huishouden de bijdrage.

Consequenties van de invoering van het abonnementstarief op de algemene voorzieningen HH
Het abonnementstarief heeft consequenties voor de huidige algemene voorzieningen 
huishoudelijke hulp (AV HH) en de HHT voor mantelzorgers (HHT) daar er sprake is van ‘een 
duurzame hulpverleningsrelatie’. Dit maakt het onmogelijk om gebruik te maken van eventuele 
uitzonderingen, die de Wet kent op het terrein van  doelgroepen of voorzieningen, om een 
ander bedrag dan het abonnementstarief van toepassing te laten zijn op deze voorzieningen.

Wij moeten constateren dat de belangrijkste argumenten waarop ooit besloten is deze 
algemene voorzieningen in te voeren zijn komen te vervallen.
Immers het bevorderen van eigen kracht en regie door inwoners met de aanbieder zelf de hulp, 
na een lichte toets, te laten regelen vervalt nu ook zij onder het regiem van het CAK komen te 
vallen. De cliënt ontvangt geen factuur meer van de aanbieder waarmee het zicht op inzet en 
kosten komt te vervallen. Daarmee wordt het voor de cliënt ook onmogelijkheid om meer uren 
in te kopen dan wel minder uren af te nemen.

De problematiek van de gebruikers van de AV HH wordt zwaarder
Met een lichte toets, waarin eigen regievoering een belangrijk item is, wordt de toegang tot de 
AV HH bepaald. De cliënt regelt daarna zelf met de aanbieder uren en inzet. Herindicaties 
worden niet uitgevoerd omdat er geen formele indicatie is gesteld. Contact tussen Coöperatie 
en cliënt vindt alleen plaats wanneer de cliënt daar zelf om vraagt. 
Door de aanbieders van de HH is regelmatig aangegeven dat de problematiek van de 
gebruikers van de AV HH niet zoveel verschilt met die van mensen met een 
maatwerkvoorziening. Herhaaldelijk is aangegeven dat zij dan hun cliënten moeten verwijzen 
naar de Coöperatie, maar helaas melden de cliënten zich bij de Coöperatie nauwelijks. 
Met het omzetten van de algemene voorziening naar een maatwerkvoorziening, met daarbij 
een uitgebreidere indicatie, kan beter op de situatie/omstandigheden van de cliënt worden 
ingespeeld. Tevens kunnen zo ook herindicaties worden ingepland en heeft de cliënt de 
mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de afgegeven indicatie wanneer men het niet eens is 
met bijvoorbeeld het aantal vastgestelde uren dan wel een afwijzing.

Ondersteuning aan mantelzorgers zou meer gerichter moeten plaatsvinden
Nu wordt aan mantelzorgers die daarom zelf verzoeken een standaardvoorziening van 1,5 uur 
huishoudelijke hulp per week aangeboden. Zinvoller is het om aan hen, en degene waarvoor de 
mantelzorger zorgt, meer gerichte ondersteuning ter verlichting aan te bieden. Met meer 
gericht advies en ondersteuning kan meer bereikt worden, bijvoorbeeld door de Wmo-
ondersteuning en de hulp die de mantelzorger verricht meer op elkaar af te stemmen. Maar 
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ook kan voor de mantelzorger zelf meer gerichter ondersteuning worden gezocht bij het werk 
dat zij/hij verricht.

Risico op een aanzuigende werking is groot 
Op dit moment leidt een lichte toets tot recht op de AV HH. Enkel inschrijving als mantelzorger 
geeft al recht op HHT. Was de eigen bijdrage van € 5,-- per uur nog een mogelijke drempel, 
met € 19,00 per maand is die drempel geslecht. De kans is groot dat zonder het stellen van 
meer op de situatie gerichte oplossingen, en daarmee dus eigenlijk een indicatiestelling voor 
een maatwerkvoorziening, de toestroom op de AV HH na 1 januari 2020 zal toenemen en het 
financiële risico voor de gemeente groot wordt. Ook bij mantelzorgers is de kans groot dat er 
meer aanspraak gaat worden gemaakt op huishoudelijke ondersteuning.

Beëindigen van de algemene voorzieningen leidt tot wijziging van de Integrale verordening 
Sociaal Domein
In de integrale verordening zijn in artikel 21 de algemene voorziening huishoudelijke hulp en de 
huishoudelijke hulp voor mantelzorgers geregeld. De beëindiging van deze voorzieningen per 1 
januari 2020 leidt tot het schrappen van de betreffende onderdelen van dit artikel (1.a en 1.b).
Daarnaast zijn in de verordening wijzigingen doorgevoerd die te maken hebben de 
wetswijziging per 1 januari 2020. 

Uitzondering op het heffen van het abonnementstarief
Naast de twee hiervoor genoemde algemene voorzieningen kent de integrale verordening 
sociaal domein thans nog één andere algemene voorziening, te weten het collectief vervoer via 
de regiotaxi waarvoor een standaardtarief per zone wordt gerekend. De Wet 
abonnementstarief Wmo 2015 biedt de mogelijkheid om het gebruik van dit niet geïndiceerde 
vervoer uit te sluiten van het abonnementstarief. Daar het hier gaat om niet regulier vervoer 
dat inwoners zelf kunnen inroepen wanneer zij daarvan gebruik willen maken is het 
verdedigbaar om de uitzondering die de wet hierop kent toe te passen. In artikel 21 is hierop 
aangepast.

Algemeen gebruikelijke voorzieningen
In de huidige verordening wordt in het tweede lid van artikel 20b gesproken over ‘algemeen 
gebruikelijk’ zonder dat dit nader is gedefinieerd. Omdat bij de uitvoering van deze bepaling er 
vaak discussie optreedt is het wenselijk om in de verordening in ieder geval een definitie op te 
nemen van wat onder ‘algemeen gebruikelijk’ wordt verstaan. 
Het gaat hier om voorzieningen die normaal in de handel verkrijgbaar zijn, niet specifiek 
bedoeld zijn voor mensen met beperkingen en niet substantieel duurder zijn dan vergelijkbare 
producten. Om in ieder geval een richting aan te geven wat daar onder verstaan wordt zullen 
wij in de nadere regels een lijst opnemen van algemeen gebruikelijke voorzieningen, Te denken 
valt dan bijvoorbeeld aan een verhoogd toilet, keramische- of inductie kookplaat, douche, 
tweede trapleuning, sokkel om wasmachine of koelkast op te plaatsen of een fiets met 
trapondersteuning.
De lijst zoals wij die opnemen is niet limitatief. Ontwikkelingen, de mogelijkheden om ‘in de 
handel’  zelf een bepaalde voorziening aan te schaffen en het ‘gebruikersgemak’ dat ook 
anderen van een bepaalde voorziening ondervinden maakt dat wat ‘algemeen gebruikelijk’ is 
aan verandering onderhevig is. Daarnaast is het ook zo dat in hoogst uitzonderlijke situaties 
kan worden afgeweken van deze lijst en via de Wmo toch een maatwerkvoorziening wordt 
toegekend. 

Duurzaamheid en Inclusie
Bij het toekennen van Wmo-voorzieningen staat het zo lang mogelijk zelfstandig mee kunnen 
doen aan de samenleving voorop. Samen met de inwoner zal worden bezien welke 
mogelijkheden er zijn en welke ondersteuning nodig is om dit te realiseren. Met het inzetten 
van maatwerk bij huishoudelijke ondersteuning en mantelzorgondersteuning denken wij nog 
beter te kunnen voldoen aan de vragen die inwoners hebben om te kunnen blijven 
participeren. 

Maatschappelijke participatie
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Aan de adviesraad Sociaal Domein is een notitie voorgelegd over de consequenties van het 
abonnementstarief op de algemene voorzieningen HH en HHT. Zij hebben positief over de 
conclusie van die notitie geadviseerd. Tevens heeft op 8 oktober jl. de raadscommissie over 
deze notitie gesproken en heeft men in meerderheid positief op het voornemen van ons college 
gereageerd om de AV HH en HHT vanaf 1 januari 2020 te beëindigen.

De door de SGP-fractie geuite wens om de beëindiging met een jaar uit te stellen en dus de AV 
HH en HHT ook in 2020 voort te zetten achten wij niet reëel. De huidige toets voor deze twee 
voorzieningen is dusdanig licht dat, met het vooruitzicht dat men voor € 19,00 per maand 
gebruik kan maken van deze voorzieningen, de instroom dusdanig wordt dat dit leidt tot een 
grote financiële druk op de Wmo middelen. Daarnaast geven wij de huidige gebruikers van de 
voorzieningen de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2020 via maatwerk in aanmerking te komen 
voor ondersteuning.
De tweede door de SGP-fractie geuite wens om buiten de Wmo om mantelzorgers te 
ondersteunen lijkt sympathiek maar is naar ons idee niet uitvoerbaar. Het is juist de Wmo die 
ons de opdracht geeft om mantelzorgers te ondersteunen in hun zinvolle werkzaamheden. Dat 
de wetgever nu met het begrip ‘duurzame relatie’ daar beperkingen aanstelt is helaas een 
gegeven. Buiten de Wmo regelen van bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning levert 
daarnaast nog een BTW probleem op. Overigens denken wij door meer gerichte ondersteuning 
en de situatie waarin de mantelzorger haar/zijn werk verricht bij de ontvanger van die zorg 
goed te bekijken meer te kunnen bijdragen in de verlichting van de mantelzorgtaken. 
Tot slot heeft de SGP-fractie aangegeven een bedenking te hebben wat betreft de ambtelijke 
inzet om deze beëindiging te realiseren en dat de daarvoor bestemde middelen beter zouden 
kunnen worden ingezet om een eventueel financieel nadeel op te vangen. Los van het feit of 
wel of niet tot beëindiging van deze voorzieningen zou worden overgegaan moeten alle huidige 
gebruikers van de AV HH en HHT voor 1 januari 2020 worden gesproken omdat de gemeente 
hun gegevens moet doorgeven aan het CAK. Daarnaast is het een goede zaak om de huidige 
gebruikers te spreken en met hen nieuwe afspraken te kunnen maken over de inzet van de 
ondersteuning die zij nodig hebben. 

Aan de adviesraad Sociaal Domein zijn de wijzigingen in de integrale verordening Sociaal 
Domein voorgelegd. Op 25 oktober jl. hebben zij positief geadviseerd over de door het college 
voorgestelde wijzingen in de verordening. Daarbij hebben zij nog wel een opmerking gemaakt 
over de verwijzingen die in de verordening worden gedaan. Door het verschuiven van de 
nummering in artikel 1 lid 3 kloppen die niet meer en de nummering in artikel 25 1e lid is ook 
niet juist. De nu voorliggende verordening is nagelopen en daarop aangepast. 

Beoogd resultaat (hoe)
Alle huidige gebruikers van de AV HH en HHT worden voor 1 januari 2020 gesproken en met 
hen worden nieuwe afspraken gemaakt over de inzet van de huishoudelijke ondersteuning die 
dan meer gericht is op hun persoonlijke omstandigheden en situatie. 

Financiële consequenties
Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de gevolgen van de beëindiging van beide regelingen 
door middel van maatwerk wordt opgelost en dat dit past binnen de middelen die hiervoor in 
de begroting 2020 zijn opgenomen. 
Voor het benaderen en spreken van de huidige gebruikers van de AV HH (aantal 72) en HHT 
(aantal: 32)voor mantelzorgers is in november en december 2020 extra personeel ingezet. De 
kosten hiervoor zijn geraamd op € 12.000,- exclusief BTW en kunnen worden gedekt binnen de 
Wmo uitvoeringskosten. De geschatte overige kosten zijn €360,- exclusief BTW voor de 
toegang tot de benodigde systemen. 

De minder ontvangen eigen bijdragen door de gebruikers ten gevolge van het 
abonnementstarief op de AV HH is ongeveer € 20.000 (6.500 uur op jaarbasis en gemiddeld 60 
gebruikers) voor de gemeente. Voor de HHT zou dat ongeveer € 2.500 zijn (1.400 uur op 
jaarbasis op gemiddeld 20 gebruikers). 

Aanpak/uitvoering
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Omdat de wijzigingen per 1 januari 2020 ingaan zijn de afgelopen weken de gesprekken met 
de huidige gebruikers gestart. Wij hopen u op het eind van Q1 2020 te kunnen aangeven hoe 
deze omvorming is verlopen en welke gevolgen dat heeft gehad voor de huidige gebruikers 
van de AV HH en de HHT.

Communicatie
Na vaststelling van de integrale verordening zal deze worden gepubliceerd op de gebruikelijke 
wijze.

Bijlage(n)
- Raadsbesluit integrale verordening Sociaal Domein 2020
- Notitie “De gevolgen van het Wmo abonnementstarief per 1 januari 2020 op de 

algemene voorzieningen huishoudelijke hulp” van augustus 2019
- Collegebesluit 234356
- Advies van de Adviesraad Sociaal Domein op de wijzigingen in de integrale verordening 

Sociaal Domein 2020 d.d. 25 oktober 2019
- Antwoord op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein 
- Was-wordt-tabel integrale verordening sociaal domein 2020

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester
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