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Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Weert 2015

ADVIES

Besluiten om vast te stellen:
1. Concept Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2015, onder
gelijktijdige intrekking van het Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning
Gemeente Weert 2013.
2. Concept Beleidsregels Wmo 2015 Gemeente Weert, onder gelijktijdige intrekking van de
Beleidsregels Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Weert.
3. Concept Besluit maatschappelijke ondersteuning en concept Beleidsregels voorleggen
aan de raad voor wensen en bedenkingen.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel :

Wmo Beleidsplan 2015-2076, vastgesteld door de raad op 11 september 2014.
Wmo Verordening 2015, vastgesteld door de raad op 9 oktober 2014.

Algemeen:
Voor het uitvoeren van de nieuwe Wmo 2015 worden 4 bestuurlijke stukken opgesteld:

- In de eerste plaats het Beleidsplan Wmo 2ol5-20t6.
- Dan de verordening Wmo 2015. In de verordening stelt de raad de kaders vast

voor de verstrekking van de voorzienrngen.

Sector Inwoners

Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Openbaar: Ø

Niet openbaar: E

Kabinet: !

Afdeling

zaaknummer(s)
ingekomen stuk(ken)

Behandelend medewerk(st)er Mieke Kuijpers-Vrijsen Tel.: (0495) 57 58 47
en: Saskia Doek Linda Vriens

Poftefeuilleh ouder(s) P.P.H. Sterk Nummer B&W-advies:
BW-007811

Weert,
10 november 2014

De directeur,
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Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2015, geeft verdere
financiële invulling aan de beleidskaders uit de Verordening. Verder zijn er in het
Besluit alle regels opgenomen waarvoor de verordening een delegatiebepaling
voor het college bevat. De Verordening en het Besluit zijn algemeen verbindende
voorschriften waarmee normstellende voorschriften worden aangeduid.
De Beleidsregels Wmo vormen het sluitstuk van de regelgeving rondom het
verlenen van Wmo voorzieningen. Beleidsregels zorgen ervoor dat bepalingen in
de verordening op een gelijke manier worden afgehandeld volgens door het
College vastgesteld beleid. Het gaat om een geschreven geldende gedragslijn.

Argumenten:
Het Besluit en de Beleidsregels worden apart van de verordening ter besluitvorming
aangeboden. Deze werkwijze sluit aan het duale stelsel, c.q. de verdeling van
bevoegdheden tussen gemeenteraad en college.
Het voordeel van het opnemen van bedragen en procedures in het Besluit is ook dat bij
wijziging en voortschrijdend inzicht, de verordening niet gewijzigd hoeft te worden.
Bijstelling van het Besluit door het college kan aanzienlijk sneller plaatsvinden.

Kanttekeningen:
Het Besluit en de Beleidsregels treden vanaf 1 januari 2015 in werking

Motie Grijs gebied tussen Wlz en Wmo
Bij de vaststelling van de Wmo verordening 2015 in de raad van 9 oktober 2014 is de
volgende motie unaniem aanvaard:
"Draagt het college op:
In de Beleidsregels Wmo- díe voor wensen en bedenkingen worden voorgelegd aan de
raad- een regeling op te nemen voor inwoners die aan de criteria van de Wlz voldoen
maar hiervoor nog geen indicatie hebben maar toch gebruik willen (blijven) maken van de
Wmo-maatwerkvoorzieningen van de gemeente (bijvoorbeeld omdat zij op deze wijze
langer thuis kunnen blijven wonen)"
De desbetreffende regeling treft u aan op blz. 7 "Verantwoordelijk tot indicatie Wet
langdurige zorg, Weigeren maatwerkvoorziening, Thuis blijven wonen met Wlz-indicatie.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Geen

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

In hoofdstuk 5 "Sturingskaders en financiële middelen" van het Beleidsplan Wmo 2015-
2016 wordt een algemene toelichting gegeven over de onderdelen van het Wmo budget.
De rijksbudgetten vormen het vertrekpunt voor de inkoop van ondersteuning.

COM M U NICATIE/ PARTICI PATIE

Voor wie is dit advies van belano?:
.1. Inwoners van Weert

l. B-stuk Raad

.i. Niet van toepassing
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OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
ocsw,wlz

Extern:
Ingeborg Lunenburg Opleiding en Advies
Gemeente Nederweeft, Gemeente Leudal
Platform Wmo d.d. 24 november 2Ot4

BIJLAGEN

Ooenbaar:
1. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2015
2. Beleidsregels Wmo 2015 Gemeente Weert.

Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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GEMEENTE vyEERT

Gemeenteraad Weeft

Weert, 25 november 2Ot4

Onderwerp Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Beleidsregels
Gemeente Weert 2015
Collectieve maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en
gehandicapten

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 9 oktober 2014 is het voorstel betreffende de nieuwe Verordening Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 unaniem door uw raad aanvaard.

Voor het uitvoeren van de nieuwe Wmo 2015 worden 4 bestuurlijke stukken opgesteld:
- In de eerste plaats het Beleidsplan Wmo 2015-2016. Vastgesteld door uw raad in

september 2014.
- Dan de Verordening Wmo 2015. In de verordening stelt de raad de kaders vast

voor de verstrekking van de voorzienrngen.
- Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2015, geeft verdere

financiële invulling aan de beleidskaders uit de Verordening. Verder zijn er in het
Besluit alle regels opgenomen waarvoor de verordening een delegatiebepaling
voor het college bevat. De Verordening en het Besluit zijn algemeen verbindende
voorschriften waarmee normstellende voorschriften worden aangeduid.

- De Beleidsregels Wmo vormen het sluitstuk van de regelgeving rondom het
verlenen van Wmo voorzieningen. Beleidsregels zorgen ervoor dat bepalingen in
de verordening op een gelijke manier worden afgehandeld volgens door het
College vastgesteld beleid. Het gaat om een geschreven geldende gedragslijn.

Het Besluit en de Beleidsregels worden apart van de verordening ter besluitvorming
aangeboden. Deze werkwijze sluit aan op het duale stelsel, c.q. de verdeling van
bevoegdheden tussen gemeenteraad en college.
Het voordeel van het opnemen van bedragen en procedures in het Besluit is ook dat bij
wijziging en voortschrijdend inzicht, de verordening niet gewijzigd hoeft te worden.
Bijstelling van het Besluit door het college kan aanzienlijk sneller plaatsvinden.
Bij de behandeling van de Wmo verordening 2015 ¡s toegezegd dat het Besluit Wmo en de
Beleidsregels voor wensen en bedenkingen aan de raadsleden zullen worden voorgelegd.
In het fractievoorzittersoverleg (FVO) van 2 oktober 2014 is besloten dat dit gebeurt door
behandeling in de commissie Inwoners / Bedrijfsvoering van 10 december 2014.

Motie Grijs gebied tussen Wlz en Wmo
Bij de vaststelling van de Wmo verordening 2015 in de raad van 9 oktober 2014 is de
volgende motie unaniem aanvaard:
"Draagt het college op:

Wilhelminasingel 101
Correspondent¡e: Postbus 950, 6000 Az Weeft

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



In de Beleidsregels Wmo- die voor wensen en bedenkingen worden voorgelegd aan de
raad- een regeling op te nemen voor inwoners die aan de criteria van de Wlz voldoen
maar hiervoor nog geen indicatie hebben maar toch gebruik willen (blijven) maken van de
Wmo-maatwerkvoorzieningen van de gemeente (bijvoorbeeld omdat zij op deze wijze
langer thuis kunnen blijven wonen)".
Deze regeling treft u aan op blz. 7 van de Beleidsregels, Verantwoordelijk tot indicatie Wet
langdurige zorg, Weigeren maatwerkvoorziening, Thuis blijven wonen met Wlz-indicatie.
Het Besluit Maatschappelijke ondersteuning en de Beleidsregels treft u aan in de bijlage.

Per 1 januari 2Ot4 is de Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten
(Wtcg) en de regeling compensatie eigen risico (CER) komen te vervallen.
De laatste betaling via de Wtcg vindt plaats in december 20t4.
De laatste betaling via de CER heeft eind 2013 plaats gevonden.
Gemeenten hebben de opdracht gekregen om als gevolg van de afschaffing van deze
regelingen beleid te maken voor mensen met hogere zorgkosten.

In de op 11 september 2OL4 door de gemeenteraad aangenomen motie "Vooftzetting
compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten" is bepaald dat de doelgroep
inwoners van Weert betreft met een inkomen tot 130%o van het sociaal minimum. Dit is
130o/o van het bijstandsniveau. Hiermee wordt aangesloten bij de bestaande
inkomensgrens van de Wtca.

De motie omvat de volgende opdracht aan het college:
-Voor 2015 een bedrag van € 561.000,= uit het Wmo budget oormerken om een
gemeentelijke regeling te treffen die meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten
compenseert.
-De raad een voorstel doen om binnen het budget van € 561.000,= ssn
compensatieregeling te treffen voor uitsluitend chronisch zieken en gehandicapten en voor
de daadwerkelijke meerkosten van zorg.
-Eind 2015 een evaluatie voorte leggen aan de raad inzake de compensatieregeling,

Dit heeft geresulteerd in de notitie "Collectieve maatwerkvoorziening voor chronisch
zieken en gehandicapten". Hier wordt aangegeven hoe chronisch zieken en gehandicapten
worden gecompenseerd voor meerkosten van zorg.
De notitie "Collectieve maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten" en
bijbehorende bijlagen treft u aan in de bijlage. De compenserende maatregelen worden
opgenomen in de Beleidsregels WWB.

Vragen?
Heeft u nog vragen over het Besluit Maatschappelijke ondersteuning en de Beleidsregels?
Neemt u dan gerust contact met Mieke Kuijpers. U kunt haar bereiken via de mail
m.kuijoers@weert.nl of op telefoonnummer (0495) 57 5847.

Heeft u nog vragen over de Collectieve maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en
gehandicapten?
Neemt u dan gerust contact op met Erwin Zweypfenning. U kunt hem bereiken via de mail
e.zwevpfenning@weert.nl of op telefoonnummer (0495) 575847

Met vriendelij groet,
burgem ders,

M.H.F apen A
gemeentesecretaris bu
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Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert
2015

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

Overwegende dat het de bevoegdheid heeft om regels te stellen omtrent de te verstrekken
maatwerkvoorzieningen, tegemoetkoming meerkosten, bijdrage in de kosten en het per-
soonsgebonden budget in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo
2015);

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, het Uitvoeringsbesluit maatschap-
pelijke ondersteuning 2015 (Algemene Maatregel van Bestuur) en de Verordening maat-
schappelijke ondersteuning gemeente Weert 2Ot5, zoals vastgesteld door de gemeente-
raad van Weert op 9 oktober 2Ot4

Besluit:

Vast te stellen het navolgende

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2015.

3
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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel I Begripsomschrijvingen
1. In dit Besluit wordt verstaan onder:

a. ADL-ondersteuning: ondersteuning bij het in staat stellen algemene dagelijkse le-
vensverrichtingen uit te voeren zijnde handelingen die mensen dagelijks in het ge-
wone leven verrichten, met inbegrip van zelfzorg.

b. Besluit: het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2Ot5;
c. Verordening: de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert

2075;
d. Uitvoeringsbesluit: het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2015 (Stb

2Ot4, az1);
e. Instandhoudingskosten: een door het College te bepalen bedrag dat bestemd is voor

bijvoorbeeld onderhoud, reparatie en verzekering verband houdend met de te ver-
strekken maatwerkvoorzieni ng,

2. Alle begrippen die in dit Besluit worden gebruikt en niet nader worden omschreven heb-
ben dezelfde betekenis als in de Wet, de Verordening, het landelijk Uitvoeringsbesluit
maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Algemene Wet bestuursrecht (Awb),

HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Artikel 2.1 Verstrekking op verzoek
1. Verstrekking van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de cliënt.
2. De cliënt is verplicht desgevraagd inlichtingen te verstrekken over de met het persoons-

gebonden budget aan te schaffen dan wel in te kopen maatwerkvoorziening.

Artikel 2.2 Geen persoonsgebonden budget
1, Geen recht op een persoonsgebonden budget bestaat indien het persoonsgebonden

budget zal worden aangewend voor begeleiding in groepsverband met of zonder ver-
voer.

2. Geen recht op een persoonsgebonden budget bestaat voor de aanschaf van een ver-
voersvoorziening indien de cliënt gebruik kan maken van het collectief vervoer waaron-
der de Regiotaxi in verband met zijn deelname aan het maatschappelijk verkeer.

Artikel 2.3 Budgetperiode
Het persoonsgebonden budget wordt geacht in ieder geval toereikend te zijn voor zover
van toepassing met de normale afschrijvingstermijn die geldt voor de met het persoons-
gebonden budget aan te schaffen dan wel in te kopen maatwerkvoorziening. Daaronder
kunnen ook de instandhoudingskosten worden gerekend.

Artikel 2.4 Recht op persoonsgebonden budget
Onverminderd de voorwaarden en/of weigeringsgronden van artikel 2.3.6 van de wet be-
staat er geen recht op een persoonsgebonden budget indien en zolang een risico bestaat
dat beslag kan worden gelegd op het persoonsgebonden budget.

Artikel 2.5 Persoonsgebonden budget en kwaliteit
1. Bij de verstrekking van een persoonsgebonden budget voor een hulpmiddel, een wo-

ningaanpassing of diensten dient te worden voldaan aan de door het College gestelde
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voorwaarden voor wat betreft de kwaliteit als bedoeld in de wet. Daaronder wordt in
ieder geval verstaan dat de maatwerkvoorwerkvoorziening :

a. als veilig, doeltreffend en cliëntgericht kan worden aangemerkt;
b, wordt afgestemd op de individuele situatie van de cliënt;
c. wordt verstrekt in overeenstemming met de professionele standaard;
d. wordt verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van de cliënt.

2, Indien het College op basis van het gesprek en het daarbij behorend opgesteld verslag
tot het oordeel komt dat de cliënt als een zeer kwetsbaar persoon moet worden gezien,
kunnen in aanvulling op het vorige lid, nadere aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Artikel 2.6 Persoonsgebonden budget woningaanpassing
1. Bij deverlening van een persoonsgebonden budgetvoorhet realiseren van een woning-

aanpassing dient binnen 6 maanden na het toekenningsbesluit met de werkzaamheden
te worden aangevangen,

2. Het persoonsgebonden budget voor woningaanpassingen dient binnen 12 maanden na
toekenning te zijn aangewend voor de bekostiging van het resultaat waarvoor de ver-
lening heeft plaatsgevonden.

3. Het college kan het persoonsgebonden budget in gedeelten (laten) uitbetalen,
4. Voor de verstrekking van een persoonsgebonden budget voor een woningaanpassing

gelden de volgende voorwaarden:
a. met de werkzaamheden waarop de maatwerkvoorziening betrekking heeft, mag geen

aanvang worden gemaakt voordat het College positief heeft beslist op de aanvraag;
b. het College heeft desgevraagd op één of meer door het College te bepalen tijdstippen

toegang tot de woning of het gedeelte van de woning waar de aanpassing wordt
aangebracht;

c. de cliënt verstrekt desgevraagd inzage in de bescheiden en tekeningen die betrekking
hebben op de woningaanpassing;

d. aan het College wordt desgevraagd de gelegenheid geboden tot het controleren van
de gerealiseerde woningaanpassing.

5, Onmiddellijk na de voltooiing van de aanpassingswerkzaamheden, doch uiterlijk binnen
12 maanden na het besluit tot toekenning verklaart de cliënt schriftelijk aan het College
dat de bedoelde werkzaamheden zijn voltooid.

6, De gereedmelding, bedoeld in het vorige lid, is voorzien van een verklaring waaruit blijkt
dat bij het treffen van de maatwerkvoorziening is voldaan aan de voorwaarden waaron-
der het persoonsgebonden budget is toegekend.

7. De cliënt aan wie een persoonsgebonden budget is verstrekt voor het realiseren van
een woningaanpassing aan de eigen woning is verplicht zorg te dragen voor een opstal-
verzekering die in voldoende mate de te verzekeren waarde van de woning dan wel de
getroffen woningaanpassing dekt voor het risico van schade,

Artikef 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen
1. B¡j de verstrekking van een persoonsgebonden budget voor een hulpmiddel of vervoers-

voorziening kunnen, voor zover van toepassing in de individuele situatie, de volgende
voorwaarden worden opgelegd :

a. de cliënt dient een maatwerkvoorziening van goede kwaliteit aan te schaffen, volgens
de door het College daaraan gestelde eisen;

b. de cliënt dient een onderhoudscontract af te sluiten met een leverancier, waarin ten-
minste zijn opgenomen de kosten van reparaties (inclusief onderdelen, voorrijkosten
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en arbeidsloon), 24-uurs-service, recht op gebruik van leenvoorziening, jaarlijks on-
derhoud en keuring;

c. de cliënt dient bij aanschaf van een vervoersvoorziening een wettelijke aansprake-
lijkheidsverzekering af te sluiten.

2. De cliënt dient het College desgevraagd in de gelegenheid te stellen de met het per-
soonsgebonden budget aangeschafte maatwerkvoorziening te bezichtigen en te laten
beoordelen.

HOOFDSTUK 3 HOOGTE PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Artikel 3.1 Hoogte persoonsgebonden budget diensten
1. Onder diensten als bedoeld in dit artikel worden verstaan: ADl-ondersteuning, begelei-

ding, dagbesteding, kortdurend verblijf alsmede het noodzakelijk vervoer van en naar
de locatie waar deze diensten worden geboden.

2. De hoogte van het persoonsgebonden budget voor diensten bedraagt niet meer dan het
tarief waar het College de diensten voor heeft ingekocht.

3. Het persoonsgebonden budget voor diensten als bedoeld in het eerste lid is afgeleid van
het voor 2014 geldende tarief voor persoonsgebonden budgetten op grond van de AWBZ
waarvoor het College deze diensten voor 2015 in natura heeft ingekocht.

4. Bij de vaststelling van de hoogte van het persoonsgebonden budget hanteert het College
de volgende categorieën :

A. Maximaal 100o/o van het AWBZ tarief bedoeld in het derde lid indien het persoonsge-
bonden budget wordt aangewend om een maatwerkvoorziening in te kopen bij:
- een onderneming als bedoeld in artikel 5, onderdelen a, c, d of e, van de Handels-

registerwet 2007; en
- waarvan de activiteiten blijkens de inschrijving in het handelsregister, bedoeld in

artikel 2 van die wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen van maat-
schappelijke ondersteuning als bedoeld in dit artikel.

B. Maximaal 80o/o van het AWBZ tarief bedoeld in het tweede lid indien het persoons-
gebonden budget wordt aangewend om een maatwerkvoorziening in te kopen bij:
- een onderneming als bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de Handelsregister-

wet 2007 waaryan de activiteiten blijkens de inschrijving in het handelsregister,
bedoeld in artikel 2 van die wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen
van maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in dit artikel; en

- die toebehoort aan een zelfstandige zonder personeel aan wie een geldige be-
schikking als bedoeld in artikel 3.156 van de Wet inkomstenbelasting 2001 is
afgegeven.

C. Maximaal 80o/o van het AWBZ tarief bedoeld in het tweede lid indien het persoons-
gebonden budget wordt aangewend om een maatwerkvoorziening in te kopen bij:
- een persoon die is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3 van de Wet

op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, voor het uitoefenen van een
beroep voor het verlenen van maatschappelijke ondersteuning; en

- waarmee de persoon aan wie het persoonsgebonden budget is toegekend dan
wel degene daarover verantwoording is verschuldigd een arbeidsovereenkomst
aangaat,
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D. Maximaal het uurloon dat afgeleid is van het wettelijk minimumloon, vermeerderd met
2Oo/o vãn dat loon indien het persoonsgebonden budget wordt aangewend om een maat-
werkvoorziening in te kopen bij:
- een persoon niet zijnde een persoon als bedoeld in categorie C; en
- waarmee de persoon aan wie het persoonsgebonden budget is toegekend dan wel

degene die daarover verantwoording is verschuldigd een arbeidsovereenkomst aan-
gaat.

E. Maximaal 2Oo/o van het AWBZ tarief bedoeld in het tweede lid indien het persoonsge-
bonden budget wordt aangewend om een maatwerkvoorziening in te kopen bij:
- een persoon zijnde een familielid in de eerste of tweede graad, dan wel een familielid

in de eerste of tweede graad van de wettelijk vertegenwoordiger die verantwoording
over het persoonsgebonden verschuldigd is; en

- waarmee de persoon aan wie het persoonsgebonden budget is toegekend dan wel
degene daarover verantwoording is verschuldigd geen arbeidsovereenkomst aan-
gaat.

5, Van de bedragen bedoeld in het derde lid voor categorie A tot en met D kan alleen
worden afgeweken indien de cliënt aantoont dat het persoonsgebonden budget niet toe-
reikend is voor het bieden van de goedkoopst passende bijdrage gelet op de mate van
zelfredzaamheid en participatie.

Artikel 3.2 Hoogte persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden
1. Het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden is afgeleid van de door het

college voor 2015 ingekochte diensten in het kader van het resultaat "een schoon en
leefbaar huis". Het tarief voor ondersteuning bij huishoudelijke taken bedraagt maxi-
maal € 23,75 per uur.

2. Bij de vaststelling van de hoogte van het persoonsgebonden budget als bedoeld in het
eerste lid hanteert het College de volgende categorieën:
A. Maximaal 100o/o van het tarief indien het persoonsgebonden budget wordt aange-

wend om een maatwerkvoorziening in te kopen bij een onderneming als bedoeld in
artikel 5, onderdelen a, c, d of e, van de Handelsregisterwet 2OO7 waarvan de acti-
viteiten blijkens de inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van die
wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen van maatschappelijke ondersteu-
ning als bedoeld in dit artikel,

B. Maximaal 80o/o van het tarief indien het persoonsgebonden budget wordt aangewend
om een maatwerkvoorziening in te kopen bij:
- een onderneming als bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de Handelsregister-

wet 2007 waarvan de activiteiten blijkens de inschrijving in het handelsregister,
bedoeld in artikel 2 van die wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen
van maatschappelijke ondersteuning ; en

- die toebehoort aan een zelfstandige zonder personeel aan wie een geldige be-
schikking als bedoeld in artikel 3.156 van de Wet inkomstenbelasting 2001 is
afgegeven.

C. Maximaal het uurloon dat afgeleid is van het wettelijk minimumloon, vermeerderd
met 2Oo/o van dat loon indien het persoonsgebonden budget wordt aangewend om
een maatwerkvoorziening in te kopen bij waarmee de persoon aan wie het per-
soonsgebonden budget is toegekend dan wel degene daarover verantwoording is
verschuldigd een arbeidsovereenkomst aangaat.
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D. Maximaal20o/o van het tarief als bedoeld in het eerste lid indien het persoonsgebon-
den budget wordt aangewend om een maatwerkvoorziening in te kopen bij:
- een persoon zijnde een familielid in de eerste of tweede graad, dan wel een

familielid in de eerste of tweede graad van de wettelijk vertegenwoordiger van
de PGB-houder; en

- waarmee de persoon aan wie het persoonsgebonden budget is toegekend dan
wel degene daarover verantwoording is verschuldigd geen arbeidsovereenkomst
aangaat.

Artikel 3.3 Hoogte persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzie-
ningen
1. De hoogte van het persoonsgebonden budget voor hulpmiddelen en vervoersvoorzie-

ningen bedraagt in ieder geval niet meer dan de huur-, dan wel aanschafprijs van de
goedkoopst passende bijdrage, waaronder gerekend onderhoud, reparatie en verzeke-
ring zoals die door het college aan de aanbieder verschuldigd is.

2. Onverminderd artikel 6.2 vijfde lid van de Verordening kan het College bij de vaststelling
van de hoogte van het persoonsgebonden budget rekening houden met de (extra) kos-
ten van de WA-verzekering bij vervoersvoorzieningen.

Artikel 3.4 Hoogte persoonsgebonden budget woningaanpassing
1. De hoogte van het persoonsgebonden budget kan worden afgestemd op:
a. de aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de

woningaanpassing, indien de woningaanpassing in zelfwerkzaamheid wordt getroffen
vervalt de loonkosten;

b. het architectenhonorarium, indien dit noodzakelijk is, tot ten hoogste t)o/o van de aan-
neemsom met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium als
bepaald voor de leden van Nlingenieurs en BNA in DNR 21ll;

c. de kosten voor het toezicht op de uitvoering, indien dit noodzakelijk is, tot een maxi-
mum van 2o/o vdn de aanneemsom;

d, de leges voor de bouwvergunning, voor zover de bouwvergunning betrekking heeft op
het treffen van de woningaanpassing;

e. de door College schriftelijk goedgekeurde kostenverhoging, die ten tijde van de raming
van de kosten redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen zijn.

HOOFDSTUK 4 TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN

Artikel 4.1 Meerkosten en aanvraag
1. HetCollege kan aan de persoon als bedoeld in artikel 13.1eerste lid van deVerordening

een tegemoetkoming in de meerkosten op aanvraag verlenen voor:
a. de verhuis- en herinrichtingskosten die het gevolg zijn van een verhuizing als bedoeld

in artikel 9.3 eerste lid van de Verordening;
b. de meerkosten in verband met de aanschaf van een geschikte sportvoorziening welke

noodzakelijk is in verband de zelfredzaamheid en participatie;
c. de meerkosten in verband met het zich verplaatsen in de leefomgeving met een eigen

auto als bedoeld in hoofdstuk 10 van de Verordening welke noodzakelijk zijn in ver-
band met de zelfredzaamheid en participatie.
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Artikef 4.2 Hoogte tegemoetkoming meerkosten
1. De hoogte van de tegemoetkoming meerkosten is gebaseerd op de bedragen van het

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013.
2. De hoogte van de tegemoetkoming voor:

a. de verhuis- en herinrichtingskosten bedraagt€ t.7O2,OO¡
b. het gebruik van een (eigen) auto bedraagt maximaal € 0,19 per kilometer gebaseerd

op maximaal de omvang als bedoeld in artikel 10.3 derde lid van de Verordening;
c, de aanschaf van een sportvoorziening bedraagt maximaal € 1,815,00 voor een peri-

ode van minimaal drie jaar.
3. Het College kan de hoogte van de tegemoetkoming in het tweede lid onder b afstemmen

op de samenvallende vervoersbehoefte van de echtgenoten of daarmee gelijkgestelden.
4. Vallen de vervoersbehoeften als bedoeld in het vorige lid in belangrijke mate samen,

dan verstrekt het College slechts een keer de (uitkomst van de) kilometervergoeding
genoemd in het tweede lid onder b.

5. Vallen de vervoersbehoeften als bedoeld in het vorige lid niet of slechts ten dele samen,
dan kan aan elke bedoelde persoon een tegemoetkoming worden verstrekt welke teza-
men niet meer bedragen dan de (uitkomst van) 1,5 maal de kilometervergoeding ge-
noemd in het tweede lid onder b.

Artikel 4.3 Uitbetaling tegemoetkoming meerkosten
1, De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 4.2 tweede lid onder a van dit Besluit wordt

uitbetaald nadat het College heeft vastgesteld dat de persoon aan wie de tegemoetko-
ming is toegekend is verhuisd naar de voor hem meest geschikte beschikbare woning.

2. De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 4.2 tweede lid onder b van dit Besluit worden
uitbetaald op basis van declaratie of op basis van nota's.

3. De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 4.2 tweede lid onder c van dit Besluit worden
uitbetaald op basis van een door het College goedgekeurde offerte of op basis van
nota's.

HOOFDSTUK 5 BIJDRAGE IN DE KOSTEN MAATWERKVOORZIENING

Artikel 5.1 Verschuldigde bijdrage in de kosten
1. De bijdrage in de kosten is verschuldigd met inachtneming van de regels waaronder het

bijdrageplichtig inkomen als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit.
2. De bijdrage in de kosten bedraagt niet meer dan de kostprijs van de maatwerkvoorzie-

ning.
3. De hoogte van de bijdrage in de kosten is gelijk aan de maximale bedragen zoals opge-

nomen in het Uitvoeringsbesluit en volgen telkens de aanpassingen door de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 5.2 Geen verschuldigde bijdrage in de kosten
De cliënt is geen bijdrage in de kosten verschuldigd voor het gebruik van de Regiotaxi
tegen gereduceerd tarief.
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HOOFDSTUK 6 BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 6. 1 Afschrijvingsperioden
Onverminderd de toepassing van artikel 9.4 vierde lid onder g van de Verordening worden
voor woonvoorzieningen en/of woningaanpassingen de volgende afschrijvingsperioden ge-
hanteerd:
- keuken 15 jaar
- tegels 25 jaar
- sanitair 25 jaar
- natte cel 25 jaar
- toilet en kranen 15 jaar
- aanbouw 20 jaar

Artikel 6.2 Toepassing primaat verhuizing
Het bedrag waarboven toepassing van het primaat van de verhuizing, zoals bedoeld in
artikel 9.3 eerste lid van de Verordening kan worden toegepast bedraagt€ 2.500,00.

Artikel 6.3 Nadere regels aanpassingskosten woonwagens en woonschepen
1. Het College kan op aanvraag een persoonsgebonden budget toekennen voor de aan-

passingskosten van de woonwagen of het woonschip indien:
a. de technische levensduur van de woonwagen of het woonschip nog minimaal vijf jaar

is;
b. de standplaats van de woonwagen of de ligplaats van het woonschip niet binnen vijf

jaar voor opheffing in aanmerking komt;
c. de woonwagen ten tijde van de indiening van de aanvraag bij de gemeente Weert

op de standplaats stond, het woonschip op een daarvoor bestemde ligplaats lag en;
d. de hoofdbewoner van een woonwagen in het bezit is van een bewoningsvergunning

als bedoeld in de Woningwet of andere wettelijke regels omtrent huisvesting.
2. De cliënt aan wie een persoonsgebonden budget is verstrekt voor het realiseren van

een aanpassing aan zijn eigen woonwagen of woonschip is verplicht zorg te dragen voor
een opstalverzekering die in voldoende mate de te verzekeren waarde van de woonwa-
gen of woonschip dan wel de getroffen aanpassing dekt voor het risico van schade.

HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN

Artikel 7.1 Heroverweging van besluiten
Onverminderd artikel 2.3.9 van de wet kan het College een systeem van nazorg instellen
waarbij periodiek onderzoek wordt gedaan naar het gebruik van een maatwerkvoorziening
waaronder begrepen maatwerkwerkvoorzieningen die met een persoonsgebonden budget
zijn aangeschaft,

Artikel 7.2 Indexering
Het College kan de in het kader van dit Besluit geldende bedragen wijzigen conform artikel
17.2 van de Verordening.

Artikel 7.3 Citeertitel en inwerkingtreding
1, Dit Besluit wordt aangehaald als Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Weert 2015.
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2. Dit Besluit treedt in werking op I januari 2OI5, onder gelijktijdige intrekking van het
Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013.
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PGB Alphal

€ t2,20 per
uula

HBH +

€ 26,41 per
uu13

€ 21,13 per
uur

€ L3,46
(2014), per uur

Hulp bii huishouden

HBH

€ 23,75 per
uur

€ 19,00 per
uur

€ 13,46
(2014), per uur

Kortdurend
verbliif

€ 101,- per
etmaal2

€ 80,80 per
etmaal

€ 73,46 {zore)

per uur, met
een maxtmum

BGG exclusief
vervoer

€ 44,30 per
dagdeel

€ 35,44 per
dagdeel

€ 13,46 {zota¡

per uur, met
een maxtmum

BGG inclusief
vervoer

€ 49,63 per
dagdeel

€ 39,70 per
dagdeel

€ 13,46 {zot+)

per uurs, met
een maxtmum
van € 39,70
per dagdee16

Begeleidi ng en kortdurend verbliif
BGI

€ 35,84 per
uur

€ 28,67 per
uur

Definitie

Een onderneming als bedoeld
in aftikel 5, onderdelen a, c, d
of e, van de
Handelsregisterwet 2007
waarvan de activiteiten
blijkens de inschrijving in het
handelsregister, bedoeld in
artikel 2 van die wet, geheel
of gedeeltelijk bestaan uit het
verlenen van
maatschappelijke
ondersteuninq.
Een onderneming als bedoeld
in artikel 5, onderdeel b, van
de Handelsregisterwet 2007
waarvan de activiteiten
blijkens de inschrijving in het
handelsregister, bedoeld in
artikel 2 van die wet, geheel
of gedeeltelijk bestaan uit het
verlenen van
maatschappelijke
ondersteuninq.
Een persoon die is
ingeschreven in het register,
bedoeld in artikel 3 van de
Wet op de beroepen in de
individuele gezond heidszorg
(BIG-reg ister), voor het
uitoefenen van een beroep
voor het verlenen van zorq.

Tariefstructuur PGB 1 uar¡ 2015 Gemeente Weert

Categorie

Professionele
organisatieA

B
ZZP'r of
freelancer

Zorgprofessional
in loondienstc

1 Dit type PGB is vanaf 2015 niet langer mogelijk voor nieuwe cl¡ënten. Voor bestaande cliënten bestaat een overgangsregeling.
2 In het PGB tarief is ook de tijdens het kortdurend verblijf noodzakelijke begeleiding, ondersteuning en huishouOãti¡tle verzorging verdisconteerd.3 PGB + tarief voor 2014, wordt nog geTndexeerd.
4 Dit tarief is gebaseerd op het handhaven van de bestaande afspraken.

Prijspeil 1 juli 2014. Wordt 2 maal per jaar aangepast voor het eerst op 1 januari 2015 (nog niet beschikbaar) en daarna op 1 juli 2015. 
-

6 Voor een dagdeel van 4 uur geldt 4 maal het uurtarief. Het bedrag is echter begrensd òp éen maximum van€ 39,70 per dagóeel. Het versch¡l tussen 4 maal het uurtarief en het
maximumbedrag per dagdeel dient de PGB houder zelf aan te vullen.



€ 5,28 per
uur

€ 4,75 per
uur

van € 80,80
per etmaals

€ 20,2O per
etmaal

van € 35,44
per dagdeelT

€ 8,86 per
uur

€ 9,93 per
uur

€ 13,46
(2014), per
uur

€ 7 ,17 per
uur

Een persoon niet zijnde een
persoon als bedoeld in
onderdeel C, en waarmee de
PGB houder een
arbeidsovereenkomst
aanqaat.
Een familielid in de eerste of
tweede graad, dan wel een
familielid in de eerste of
tweede graad van de wettelijk
vertegenwoordiger van de
PGB houder en waarmee de
PGB houder geen
arbeidsovereenkomst
aanoaat.

D
Niet professional
in loondienst

E Naaste familie

7 Voor een dagdeel van 4 uur geldt 4 maal het uurtarief. Het bedrag is echter begrensd op een maximum van €35,44 per dagdeel. Het verschil tussen 4 maal het uurtarief en het
maximumbedrag per dagdeel dient de PGB houder zelf aan te vullen.
8 Voor een etmaal van 24 uur geldt 24 maal het uurtarief. Het bedrag is echter begrensd op een maximum van € 80,80 per etmaal. Het verschil tussen 24 maal het uurtarief en het
maximumbedrag per etmaal dient de PGB houder zelf aan te vullen.



Uitgangspunten vaststellen looo/o-PGB-tarief Wmo 2015
Als gevolg van de gekozen inkoopstrategie en -systematiek lopen de ZlN-tarieven sterk
uit elkaar c.q. beslaan een grote bandbreedte. Daarnaast is bewust niet op tarief
aanbesteed, maar op een mix van tarief en volume binnen vooraf vastgestelde
budgetplafonds. Hierdoor is het in de praktijk onhaalbaar gebleken om de PGB-tarieven
rechtstreeks af te leiden van de gecontracteerde ZIN-tarieven 2015. Derhalve wordt
voorgesteld om aan te sluiten bij de AWBZ-PGB-tarieven 2OI4.

Uit de verdere analyse is gebleken dat de gemiddelde ZlN-tarieven hoger liggen dan de
huidige AWBZ-PGB-tarieven. De huidige PGB-tarieven bevinden zich wel binnen de
bandbreedte van de gecontracteerde ZIN. Ter verduidelijking: het gemiddelde ZIN-tarief
voor bijvoorbeeld begeleiding individueel bedraagt €49,97, terwijl het huidige PGB-
AWBZ-tarief € 35,84 bedraagt, Het laagst gecontracteerde ZlN-tarief bedraagt € 24,63,
het hoogste gecontracteerde ZIN-tarief bedraagt € 83,29. Uit de huidige AWBZ-praktijk
blijkt dat het huidige AWBZ-PGB-tarief toereikend is om (zelfs binnen de duurdere
AWBZ-ZIN-tarieven) ondersteuning in te kopen. Uitgaande van de opdracht om
budgetneutraal te blijven, is het niet verantwoord en niet noodzakelijk om PGB-tarieven
vast te stellen, die hoger liggen dan de huidige PGB AwBz-tarieven.

De huidige AWBZ maakt voor de PGB's geen onderscheid in doelgroepen en grondslagen
PGB's worden verstrekt voor Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep met vervoer,
Begeleiding Groep zonder vervoer en Kortdurend Verblijf. Bij de ZlN-tarieven Wmo
wordt wel onderscheid gemaakt in doelgroepen/grondslagen. Voorgesteld wordt om
omwille van de eenduidigheid en eenvoud bij de AWBZ (en de perceelindeling van de
inkoop Wmo) aan te sluiten. Dus voor Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep met
vervoer, Begeleiding Groep zonder vervoer en Kortdurend verblijf) één PGB-grondslag
voor het bepalen van het 100o/o-PGB-bedrag, Bij de AWBZ-PGB's wordt voor Kortdurend
Verblijf een integraal tarief gehanteerd ter dekking van zowel de verblijfscomponent, als
ook de begeleidingscomponent. Bij de inkoop ZIN is in het tarief Kortdurend Verblijf
enkel de verblijfscomponent belegd. De kosten van begeleiding tijdens het Kortdurend
Verblijf komen hier bovenop (uit het aparte perceel Individuele Begeleiding). Ook in dit
geval wordt voorgesteld om aan te sluiten bij de AWBZ-methodiek. Dit leidt tot een hoog
PGB-tarief € 101,-- maar dat is inclusief de begeleiding en hulp bij het huishouden
tijdens het verblijf. In de Beleidsregels moet bepaald worden dat gedurende kortdurend
verblijf geen aanspraak bestaat op begeleiding en hulp bij het huishouden.

Differentiatie in het PGB-tarief voor verschillende groepen
In de huidige AWBZ structuur wordt in de hoogte van het PGB onderscheid gemaakt in
twee tariefgroepen. In principe krijgt iedereen het laagste tarief van € 20 per uur of
dagdeel bij Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep of € 30 per etmaal bij
Kortdurend Verblijf, tenzij aangetoond kan worden dat de ondersteuning geboden wordt
door een zorginstelling, een (zelfstandig gevestigd) persoon die als zorgverlener is
ingeschreven in het handelsregister, dan wel een persoon die is ingeschreven in het
register voor beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG register).

In onze beleidsplannen en verordening is aangegeven dat we toe willen naar een
differentiatie in Pgb-tarieven. Bij het differentiëren sluiten wij voor de eenduidigheid aan
bij de indeling in de AWBZ en de differentiatie waarmee de Sociale Verzekeringsbank
reeds ten behoeve van de AWBZ-PGB's werkt. Dat leidt tot de volgende categorie-
indeling 1 voor differentiatie :

1 De 5 categorieën sluiten elkaar uit.



A. Professionele organisatie: Indien het PGB wordt aangewend om ondersteuning in te
kopen bij een onderneming als bedoeld in artikel 5, onderdelen a, c, d of e, van de
Handelsregisterwet 20072 waarvan de activiteiten blijkens de inschrijving in het
handelsregister, bedoeld in artikel 2 van die wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit
het verlenen van maatschappelijke ondersteuning zoals bedoeld in de Wmo
verordening 2015 van de Gemeente Weert, hoofdstuk, Maatschappelijke
Ondersteuning artikel 5.1, bedraagt het PGB maximaal 100o/o van het AWBZ-PGB
ta rief;

B. ZZP-er/freelancer: Indien het PGB wordt aangewend om ondersteuning in te kopen
bij een onderneming als bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de Handelsregisterwet
2OO7 waarvan de activiteiten blijkens de inschrijving in het handelsregister, bedoeld
in artikel 2 van die wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen van
maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in de Wmo verordening 20t5 van de
Gemeente Weert, hoofdstuk, Maatschappelijke Ondersteuning artikel 5.1, en die
toebehoort aan een zelfstandige zonder personeel waaraan een geldige beschikking
als bedoeld in artikel 3.156 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (VAR-verklaring)3 is
afgegeven, bedraagt het PGB maximaal B0o/o van het AWBZ-PGB tarief

C. Zorgprofessional in loondienst: Indien het PGB wordt aangewend om ondersteuning
te betrekken van een persoon die is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3
van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG-register), voor
het uitoefenen van een beroep voor het verlenen van zorg als bedoeld in artikel (X),
onderdeel Y,en waarmee de PGB houder een arbeidsovereenkomst aangaat, bedraagt
het PGB maximaal B0o/o van het AWBZ PGB tarief.

D. Niet professional in loondienst: Indien het PGB wordt aangewend om ondersteuning
te betrekken van een persoon niet zijnde een persoon als bedoeld in onderdeel C, en
waarmee de PGB houder een arbeidsovereenkomst aangaat, bedraagt het PGB
maximaal het uurloon dat afgeleid is van het wettelijk minimumloona, vermeerderd
met 2Oolos. Door de wettelijke verplichting om het minimumloon te betalen, zou bij de
voorziening Begeleiding Groep zich de theoretisch mogelijkheid kunnen voordoen dat
iemand vier uur het minimumloon ontvangt voor een dagdeel, hetgeen de vergoeding
voor professionals (categorieën A, B en C) overschrijdt. Dat zou ongewenst zijn.
Derhalve wordt dit PGB-bedrag bij Begeleiding Groep gemaximeerd op 80o/o van het
AWBZ-PGB-tarief, conform de categorie'BIG-geregistreerde met
arbeidsovereenkomst'. De klant blijft echter wel verplicht om het wettelijk
minimumuurloon uit te betalen. Concreet betekent dit dat de klant zelf zal moeten
bijbetalen voor deze specifieke vorm van Begeleiding Groep. De verwachting is dat
deze optie in de praktijk waarschijnlijk niet of zelden zal gaan voorkomen6. Als
klanten aan de voorkant goed geTnformeerd worden, kunnen zij indien gewenst tijdig
voor een andere optie kiezen.

E. Naaste familieleden: Indien het PGB wordt aangewend om ondersteuning te
betrekken van een persoon zijnde een familielid in de eerste of tweede graad, dan
wel een familielid in de eerste of tweede graad van de wettelijk vertegenwoordiger

2 De veruvijzing naar het handelsregister is een juridische onderbouwing van het begrip onderneming. Dat hoeft niet in alle
gevallen gecheckt te worden, maar in twijfelgevallen is hiermee een eenduidige mogelijkheid geborgd om te toetsen of er echt
sprake is van een onderneming.
3 De verwijzing naar het handelsregister en de VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie) is een juridische onderbouwing van de
freelancer of ZZP-er. Dat hoeft niet in alle gevallen gecheckt te worden, maar in twijfelgevallen is hiermee een eenduidige
mogelijkheid geborgd om te toetsen of er echt sprake is van een freelancer/ZZP-er.
4 Het wettelijk minimumuurloon bestaat in dit geval uit het uurloon voor een 36-urige werkweek, aangevuld met de wettelijk
verplichte opslagen voor vakantiegeld en vakantiedagen, verhoogd met een opslag voor werkgeversbijdragen, zie voetnoot 5.
Het is verplicht de wettelijke minimumlonen tweemaal per jaar aan te passen, bij wet is vastgelegd dat deze tweemaal per jaar
vastgesteld worden.
s Bi¡ een arbeidsovereenkomst hoort dat er een werkgeversbijdrage in de sociale premies moet worden afgedragen. Om de
PGB houder in staat te stellen die bijdrage te betalen (wordt door SVB afgedragen) moet het loon vermeerderd worden met die
werkgeversbijdrage. Volgens de website van de SVB is dat bij miniumumloon 20%.
6 BGG kan in principe niet worden geboden door iemand met arbeidsovereenkomst omdat iemand met een
arbeidsovereenkomst niet op hetzelfde moment in opdracht van meerdere cliënten BGG kan bieden. Een arbeidsovereenkomst
gaat er immers van uit dat er een gezagsverhouding is tussen werkgever en werknemer. Dat kan niet op hetzelfde moment
tussen 1 werknemer en verschillende werkgevers. Aangezien we juridisch gezien geen doelgroepen mogen uitsluiten van PGB
én we niet kunnen inschatten of deze constructie in zijn geheel niet voorkomt binnen Wmo en Jeugd, wordt toch een tarief
opgevoerd voor deze categorie.



van de PGB houder en waarmee de PGB houder geen arbeidsovereenkomst aangaat
bedraagt het PGB maximaal 2Oo/o van het huidige PGB-AWBZ tarief;

Onderbouwing lagere tarieven professionals als ZZP'r of in loondienst
Het 80o/o tarief voor categorie B en C komt voort uit het gegeven dat een zelfstandige
zonder personeel (equivalent aan freelance werker) of een professional in loondienst
minder indirecte kosten heeft. Daarbij valt te denken aan kosten voor ondersteunende
diensten zoals personeelszaken, kwaliteitsmanagement, loonadministratie, planning en
control, financials en dergelijke. Daarnaast hebben grotere organisaties ook meer
verplichtingen in termen van administratie en (maatschappelijke) verantwoording. De
bandbreedte waarbinnen die extra kosten zich bewegen is in het inkooptraject
uitgevraagd. Die bandbreedte zit tussen 7o/o aan de onderkant en 35olo als bovengrens.
Om pragmatische redenen is ervoor gekozen om het tarief voor ZZP'rs en professionals
in loondienst op 80o/o te stellen.

Onderbouwing lagere tarieven sociaal netwerk
De lagere tarieven voor het sociale netwerk vloeien rechtsreeks voort uit de
beleidskeuzes dat inzet van sociaal netwerk behoort tot het maximaal benutten van de
eigen kracht en mogelijkheden van de klant, teneinde het maatschappelijke probleem
zelf op te lossen alvorens er maatwerkvoorzieningen kunnen worden ingezet. Omdat
ondersteuning vanuit het netwerk niet afdwingbaar is, maar wel goedkoper is dan inzet
van professionele ondersteuning wordt een kleine stimulerende vergoeding hiervoor
wenselijk geacht. Dat rechtvaardigt het genoemde percentage van 20olo. Uit de
mogelijkheden bij SVB blijkt dat er binnen het sociale netwerk ook nog een andere
variant mogelijk is naast de hiervoor genoemde vergoeding, namelijk een loonbetaling op
basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij wettelijk is vastgelegd dat het loon
minimaal moet bestaan uit het wettelijk minimumuurloon, Daarom is er een nadere
onderverdeling gemaakt in de categorie sociaal netwerk (categorie D en E).

Relatie met verordeningen Jeugd en Wmo
Dit document bevat de integrale uitgangspunten voor het vaststellen van PGB's voor
zowel Jeugd als Wmo, In zowel de verordeningen Jeugd (voor geheel Midden-Limburg)
en Wmo (aparte verordeningen voor Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg west) zijn
er artikelen opgenomen waarin is aangegeven op welke wijze het PGB-tarief tot stand
komt. Daarin is in alle gevallen een link gelegd met de tarieven ZIN die uit het gelopen
inkooptraject voortvloeien. Derhalve zijn ook de ZlN-tarieven Jeugd en Wmo integraal
beoordeeld als basis voor deze uitgangspunten.

Verordeningen Wmo
In de reeds vastgestelde verordening Wmo is in artikel 3.7 (Oost) en 6,2 (West) het
volgende aangegeven:

Oost artikel3-7 West añikel 6.2
1. De hoogte van een persoonsgebonden budget
voor diensten bedraagt:

a. indien sprake is van dienstverlening door
een professional, al dan niet werkzaam
voor een instelling conform de geldende
kwaliteitsstandaarden, in ieder geval niet
meer dan de laagste prijs waarvoor het
college deze dienst heeft gecontracteerd.

b. indien sprake is van dienstverlening door
een persoon uit het informele netwerk
van de cliënt of familieleden in de derde
of hogere graad, in ieder geval niet meer
dan het door het college in het Wmo-
besluit vastgestelde percentage van de
prijs waarvoor het colleqe deze dienst

3. De hoogte van het persoonsgebonden
budget voor diensten is afgeleid van de
tarieven waarvoor het college deze diensten
heeft gecontracteerd.

4. Het college stelt nadere regels in het Besluit
over de hoogte van het persoonsgebonden
budget voor diensten waaronder in ieder
geval:

a. de gedifferentieerde tarieven tussen
aanbieders waarbij rekening wordt
gehouden met overheadkosten'

b. de tarieven van het
persoonsgebonden budget welke
mag worden uitbetaald aan een
persoon die behoort tot het sociale



heeft gecontracteerd.
c. indien sprake is van dienstverlening door

een persoon uit het informele netwerk
van de cliënt, zijnde familieleden in de
eerste of tweede graad, in ieder geval
niet meer dan het door het college in het
Wmo-beslu it vastgestelde percentage
van de prijs waarvoor het college deze
d ienst heeft gecontracteerd.

Het college kan, onverminderd de vorige leden,
in het Wmo-besluit nadere regels stellen over de
hooqte van een persoonsgebonden budqet.

netwerk van de cliënt;
c. de tarieven bedoeld onder b kunnen

lager zijn dan de tarieven genoemd
onder a.

5. Het persoonsgebonden budget moet in ieder
geval toereikend zijn om maatschappelijke
ondersteuning in te kunnen kopen welke voldoet
aan de kwaliteitseisen als bedoeld in de wet en in
redelijkheid geschikt is voor het doel waarvoor
het persoonsgebonden budget wordt verstrekt.

Onderbouwing Midden-Limburg West
In de verordening van MLW is niet verwezen naar de laagst gecontracteerde prijs, maar
is de hoogte van het persoonsgebonden budget voor diensten afgeleid van de tarieven
waarvoor het college deze diensten heeft gecontracteerd. Ook hier is, gelet op de grote
bandbreedte van de ZlN-tarieven, gekozen voor het hanteren van de AWBZ-PGB-
tarieven 2OI4 voor het bepalen van het 100o/o-PGB-tarief Wmo. Het AWBZ-PGB-Iarief
valt binnen de bandbreedte waarvoor het college deze dienst heeft gecontracteerd (te
weten tussen het minimum en maximum tarief ZIN voor jeugd en Wmo). Hiermee wordt
uitwerking gegeven aan de bepaling in artikel 6.2 van de verordening in Midden-Limburg
West.

Nadere bijzonderheden: InloopGGZ Wmo
De inloopGGZ hoeft niet in de beleidsregels opgenomen te worden, omdat dit een
algemene voorziening betreft met laagdrempelige, indicatievrije toegang, zonder verdere
kosten en eigen bijdragen voor de klant. De InloopGGZ is weliswaar via het inkoopproces
van de maatwerkvoorzieningen ingekocht, maar voor het bepalen of iets een algemene of
maatwerkvoorziening is, is de wijze van toegangsbepaling leidend en niet de wijze van
financiering. Omdat de beleidsregels regels stelt m,b.t. de maatwerkvoorzieningen, wordt
de voorziening InloopGGZ geheel uit de beleidsregels gelaten, net zoals andere algemene
voorzieningen.

Verwachte knelpunten
In elke situatie waarin nieuwe regels worden ontworpen die van toepassing worden
verklaard op bestaande situaties kunnen zich specifieke knelpunten voordoen waarin
deze regelingen niet voorzien. De meest ingrijpende verandering die in de nieuwe PGB
regeling voorkomt betreft de hoogte van de PGB vergoeding aan personen die behoren
tot de categorie'naaste familieleden'. Voor deze categorie geldt het 20olo tarief, In het
recente verleden zijn echter situaties ontstaan waarbij een 1e graads familielid een
betaalde baan heeft opgegeven om met een PGB de verzorgingstaken voor een naast
familielid in te vullen en daaruit inkomen te verwerven. In feite is dit een situatie die ook
onder de oude AWBZ PGB regeling ongewenst was, maar die wel gedoogd werd. Deze
situaties zijn in 2013 en 2014 aanleiding geweest om het PGB tarief voor personen uit
het sociale netwerk sterk te verlagen. Deze situaties kunnen alleen nog voorkomen bij
cliënten met overgangsrecht. Nieuwe cliënten vallen automatisch in een van de
gedefinieerde categorieën.
Wanneer in de toekomst na herindicatie bij cliënten met overgangsrecht de nieuwe PGB
regeling van toepassing wordt daalt de hoogte van het PGB mogelijk nog verder. Het is
niet uitsluitend aan de hoogte van het PGB toe te schrijven dat deze situaties knellend
kunnen worden. Ook de invoering van het trekkingsrecht heeft invloed, De PGB houder is
immers verplicht om een zorgovereenkomst af te sluiten waarin de wederzijdse
verplichtingen worden vastgelegd, Vrije besteding van het PGB, zoals in het verleden wel
voorkwam, wordt daardoor verder aan banden gelegd.



Indien deze situaties zich voordoen heeft het college de bevoegdheid om af te wijken van
de standaard regeling en in voorkomende gevallen maatwerk te leveren.

Tarieventabel

7 8\o/ovan PGB-BGl professionele onderneming
9 Wettelijk minimumloon bij werkweek 36 uur prijspeil 1 juli 2014 € 9,58, inclusief vakantietoeslag en vakantiedagen € 11,22,
plus opslag werkgeversbijdragen 2Oo/o ad €2,24'. totaal € 13,46. Prijspeil 1 juli 2014. Moet nog aangepast worden aan nieuwe
wettelijk minimumlonen per 1 januari (nog niet beschikbaar) en wederom op 1 juli 2015.
g 
, 11' 12, 14 , 1s, 16' komt in praktijk naar verwachting zelden voor, zie voetnoot 6. Het PGB is gemaximeerd op 80%. Dat kan

echter onvoldoende zijn om het wettelijk verplichte minimumloon uit te betalen. De klant moet de kosten die boven het PGB
uitgaan zelf betalen
13 Zie voetnoot 9
17 20% van PGB-BGl professionele onderneming

13,11'12,14, 15, 1ô' komt in praktijk naar ven¡vachting zelden voor, zie voetnoot 6. Het PGB is gemaximeerd op 80%. Dat kan
echter onvoldoende zijn om het wettelijk verplichte m¡nimumloon uit te betalen. De klant moet de kosten die boven het PGB
uitgaan zelf betalen..

BGI BGG incl
vervoer

BGG excl.
Vervoer

Kortdurend
Verbliif

A. Professionele
organ¡sat¡e

€ 35,84
per uur

€ 49,63 per
daqdeel

€ 44,30 per
daodeel

€ 101,- per
etmaal

B. ZZP-erftreelancerT €.28,67
per uur

€ 39,70 per
daqdeel

€35,44 per
daqdeel

€ 80,80 per
etmaal

C. Zorgprofessional in
loondiensts

€28,67
(2014)
per uur

€ 13,46 (2014)
per uur,
omrekenen naar
dagdeel,
gemaximeerd
op € 39,70 per
daqdeels

€ 13,46 (2014)
per uur,
omrekenen naar
dagdeel,
gemaximeerd
op € 35,44 per
daqdeel l1o

€ 13,46 (2014)
per uur,
omrekenen naar
etmaal
gemaximeerd op
€ 80,80 per
etmaal 11

D. Niet professional in
loondienstl2

€ 13,46
(2014),
per uur

€ 13,46 (2014)
per uur,
omrekenen naar
dagdeel,
gemaximeerd
op € 39,70 per
daqdeel1314

€ 13,46 (2014',)
per uur,
omrekenen naar
dagdeel,
gemaximeerd
op € 35,44 per
dagdeel I 15

€.13,46 (2014)
per uur,
omrekenen naar
etmaal
gemaximeerd op
€ 80,80 per
etmaal 16

E. Naaste familie 17 €.7,17
per uur

€ 9,93 per uur € 8,86 per uur €20,20 per
etmaal
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Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten

Inleiding

Juridische status
Beleidsregels ontlenen hun status aan artikel 4:BL, eerste lid van de Algemene wet be-
stuursrecht: "Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een
hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem ge-
delegeerde bevoegdheid. "

Geen algemeen verbindend voorschrift
Bij beleidsregels gaat het om een bij besluit vastgestelde algemene regel niet zijnde een
algemeen verbindend voorschrift. Feitelijk gaat het dan om een geschreven geldende ge-
dragslijn met betrekking tot een bepaald beleid. Het gaat over de vaststelling van feiten,
wetsinterpreterend beleid of de toepassing van de bepalingen in de Verordening. Concreet
betekent dit voor de uitvoeringspraktijk dat alle min of meer gelijke gevallen op een gelijke
manier worden afgehandeld volgens door het College vastgesteld beleid dat als zodanig
ook is bekendgemaakt middels publicatie.

Goed samenhangend stelsel
De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert strekken ertoe tot een
goed samenhangend stelsel over de beoordeling van maatwerkvoorzieningen te komen
voor inwoners van de gemeente die niet of nog niet zelf of met hulp van anderen in staat
zijn tot zelfredzaamheid en participatie. De beleidsregels volgen in principe zoveel mogelijk
de opbouw van de Verordening. Er zijn dus hoofdstukken over de verschillende terreinen
waarop maatwerkvoorzieningen kunnen worden verstrekt en hoe de aanspraak daarop
wordt beoordeeld. Kernbegrippen zijn eigen verantwoordelijkheid, uitgaan van te bereiken
resultaten en het leveren van maatwerk.

In artikel 1 van de Verordening worden een aantal begripsbepalingen opgesomd. Het
spreekt voor zich dat deze begrippen van toepassing zijn op deze beleidsregels. Ook de
bijlagen maken integraal onderdeel uit van de beleidsregels. De volgende bijlagen zijn
op9enomen:
* Onderzoek dreigende overbelasting.
* Uitgangspunten zorg ouder voor kinderen.

" Checklist betrekken mantelzorg bij het onderzoek,
* Doelgroep, terreinen en resultaten beperkingen zelfredzaamheid en participatie.

Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente
De Wmo 2015 draagt gemeenten onder meer op zorg te dragen voor maatschappelijke
ondersteuning en de kwaliteit en continuiteit van voorzieningen, Onder maatschappelijke
ondersteuning (art. 1.1.1 lid 1 van de wet) wordt verstaan:
1. bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegan-

kelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de
veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van hui-
selijk geweld,
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2, ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beper-
king of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de
eigen leefomgeving,

3. bieden van beschermd wonen en opvang.
Onder voorzieningen worden algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen verstaan
(art. 1,1.1 lid l van de wet). De regels over kwaliteit en continuïteit zijn neergelegd in
hoofdstuk 3 van de wet.

Kwaliteit
De Wmo 2015 vormt het kader dat waarborgt dat de inhoud en de kwaliteit van onder-
steuning is afgestemd op de eisen die daaraan in de individuele situatie mogen worden
gesteld. De Wmo 2015 gaat uit van maatwerk; de aanname dat de kwaliteit van de onder-
steuning aan een cliënt wordt bevorderd als die zo goed als mogelijk wordt afgestemd op
de persoonlijke situatie van de cliënt. Daarbij biedt de Wmo 2015 een basisnorm voor
kwaliteit als uitgangspunten voor gemeentelijk kwaliteitsbeleid en voor aanbieders van
voorzieningen. Deze basisnorm vereist dat een voorziening in ieder geval:
* veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verstrekt;
* is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en andere zorg of hulp die hij ontvangt;
x wordt verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende verantwoor-

delijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard; en
x wordt verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van de cliënt.

Op landelijk niveau zullen gemeenten in overleg met organisaties van cliënten, aanbieders
en zorgverzekeraars bezien voor welke cliënttypen en voorzieningen landelijke kwaliteits-
standaarden een bijdrage kunnen leveren aan een goede uitvoering van de wet. Dit bete-
kent dat de gemeente Weert op dit moment nog geen beleidsregels vaststelt over de kwa-
liteit van maatwerkvoorziening.

Het begrip'zeer kwetsbaar'
Ondersteuning op grond van de Wmo 2015 is bedoeld voor kwetsbare burgers die onvol-
doende hulpbronnen hebben om op eigen kracht bepaalde moeilijkheden en tegenslagen
te overwinnen en om hun leven op de door hen gewenste manier vorm te geven (uit het
advies van de Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling: Kwetsbaar in kwadraat).

Burgers kunnen worden ingedeeld in de groep zeer kwetsbaar als er sprake is van samen-
hang in of risico's op de volgende aspecten:
1. Een beperkte sociale steunstructuur (weinig betekenisvolle sociale relaties).
2. Weinig veerkracht (de draaglast is groter dan de draagkracht),
3, Gering vermogen tot eigen regie voeren (in beperkte mate eigen wensen en behoeften

duidelijk kunnen maken).

Deze definitie betekent dat de mate van kwetsbaarheid sterk afhangt van de persoonlijke
omstandigheden van een cliënt en zijn huishouden. Het legt daardoor de nadruk op een
individuele beoordeling. Het bepalen of een cliënt in de categorie'zeer kwetsbaar'valt, kan
aan de orde komen bij de melding van de hulpvraag en hetgesprek en/of bij de beoordeling
van een aanvraag.
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Wat wordt van burgers verwacht
Gemeenten laten in de praktijk samen met cliëntenorganisaties, aanbieders, welzijnsorga-
nisaties en anderen met behulp van programma's als De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl
zien hoe de eigen kracht en regie van mensen kan worden versterkt en de afhankelijkheid
van voorzieningen kan worden verminderd. De gedachte om bij het bieden van ondersteu-
ning eerst te kijken naar wat iemand nog wel kan of zelf kan organiseren binnen zijn sociale
netwerk om daarmee zijn zelfredzaamheid en participatie te vergroten, wordt meer ge-
meengoed en kan rekenen op een breder draagvlak in de samenleving. De vanzelfspre-
kendheid dat mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid dragen voor de wijze
waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan de samenleving, is in de Wmo 2015
expliciet verankerd. Als uitgangspunt geldt dat zelfredzaamheid en meedoen in de samen-
leving een verantwoordelijkheid is van mensen zelf.

Een beroep doen op de sociale omgeving
Tot die eigen verantwoordelijkheid van de burger behoort ook dat hij een beroep doet op
familie en vrienden - zijn eigen sociale netwerk - alvorens hij bij de gemeente aanklopt
voor hulp, Het is immers heel normaal dat mensen iets doen voor hun partner, familielid
of goede vriend als die niet geheel op eigen kracht kan deelnemen aan de samenleving.
Met de Wmo 2015 wordt het automatisme doorbroken dat burgers zich bij elke hulpvraag
tot de gemeente wenden. In de omslag die met de Wmo 2015 in gang wordt gezet, is het
niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente bij iedere hulpvraag bijspringt. Uitgangspunt
is dat iedere burger eerst kijkt wat hij zelf kan doen, wat zijn sociale omgeving voor hem
kan doen of wat hij zelf voor een ander kan doen.

N iema nd wordt uitgezo nderd
Hiermee wordt niet uit het oog verloren dat iedereen een beroep mag doen op de ge-
meente. Geen enkele cliënt wordt op voorhand uitgezonderd van de toegang tot onder-
steuning. Eenieder kan zich melden met een hulpvraag. In het onderzoek dat het College
na de melding uitvoert, zullen eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkhe-
den van de sociale omgeving worden betrokken en meegewogen om uiteindelijk tot een
besluit te komen over het al dan niet bieden van ondersteuning vanuit de gemeente. Het
College beoordeelt in dit soort gevallen welke maatschappelijke ondersteuning een pas-
sende bijdrage levert aan het realiseren van een situatie waarin een cliënt in staat wordt
gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving
kan blijven.

Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving
Met de Wmo 2015 wordt aangesloten bij de wil van mensen om zolang mogelijk en zoveel
mogelijk regie te nemen en te houden over hun eigen situatie door zich in te spannen om
deel te nemen aan het maatschappelijk leven en elkaar, waar nodig en mogelijk, meer te
helpen. Deze regierol van mensen is in de Wmo 2015 onder meer verankerd door de eigen
kracht van mensen en hun sociale netwerk een centrale plek te geven in het onderzoek
naar de persoonlijke situatie van de cliënt en zijn mantelzorger en door het recht om onder
voorwaarden te kiezen voor een persoonsgebonden budget (Pgb).
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Verantwoordelijk tot indicatie Wet langdurige zorg
De gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van de burger
tot aan het moment dat deze een indicatie heeft voor zorg op grond van de Wet langdurige
zorg (Wlz). Op dat moment is immers langs de weg van zorginhoudelijke criteria vastge-
steld dat iemand vanwege beperkingen als gevolg van bijvoorbeeld leeftijd of handicap,
blijvend permanent toezicht of 24-uurszorg in de nabijheid nodig heeft. Die zorgplicht blijft
belegd bij aan de zorgverzekeraars gelieerde zorgkantoren. Het Centrum indicatiestelling
zorg (CIZ) indiceert voor deze zorg. Indien cliënten toegang hebben tot de Wlz, dan kunnen
zij geen maatwerkvoorziening vanuit de Wmo 2015 ontvangen noch verpleging en verzor-
ging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Er is slechts één uitzondering: het sociaal ver-
voer. Dat blijft onder de Wmo vallen. De Wlz-uitvoerders worden voor het jaar 2015 echter
nog vrijgesteld van de taak om aan thuiswonende Wlz-gerechtigden hulpmiddelen, roe-
rende woonvoorzieningen en vergoedingen voor woningaanpassingen te verstrekken. Dat
geldt ook voor personen die zonder behandeling in een instelling verblijven en een maat-
werkvoorziening inhoudende een hulpmiddel ter verbetering van hun mobiliteit hebben
aangevraagd. Dit geschiedt in 2015 nog op grond van de Wmo 2015.

Weig eren maa twerkvoo rzi en i n g
Artikel 2.3.5 lid 6 van de wet bepaalt dat het College een maatwerkvoorziening kan wei-
geren. Dit artikel heeft alleen betrekking op het weigeren van aanvragen om maatwerk-
voorzieningen in relatie tot de aanspraak of het recht op een indicatie tot (langdurig) ver-
blijf op grond van de Wlz. Alleen indien de zorgintensiteit zodanig is dat het wonen in de
eigen leefomgeving niet meer veilig en verantwoord zou zijn, is de Wlz aan de orde.
Zorgvuldige afweging
Het spreekt voor zich dat het College een zorgvuldige belangenafweging moet maken in
geval de maatwerkvoorziening wordt geweigerd. Een heel belangrijk aspect is of het fei-
telijk onverantwoord is om zonder 24-uurs zorg in nabijheid in de eigen omgeving te blij-
ven wonen.

Thuis blijven wonen met Wlz-indicatie
Dit neemt niet weg dat iemand verplicht is om in een Wlz-instelling te gaan wonen. On-
der de Wlz blijft het ook mogelijk om thuis te blijven wonen. De verzekerde kan namelijk
onder de Wlz ook kiezen om delen (modules) van de zorg in natura thuis geleverd te krij-
gen. Dit wordt het'modulair pakket thuis' (mpt) genoemd. Op basis van de tot het geïn-
diceerde zorgprofiel behorende vormen van zorg spreekt de cliënt (of zijn vertegenwoor-
diger) met het zorgkantoor af welke zorg hij in welke omvang in natura thuis wil ontvan-
gen. Het mpt kan, anders dan een volledig pakket thuis (vpt), worden gecombineerd met
een persoonsgebonden budget. Voorts kan de ene module ingekocht worden bij de ene
zorgaanbieder, en de andere module bij een andere zorgaanbieder. Ook dit kan met het
vpt niet. Daarnaast is het zo dat ook de Wlz een woningaanpassing kan verlenen zodat
het thuis wonen ook daadwerkelijk mogelijk blijft. Daar waar de Wlz in gebreke blijft kan
een beroep worden gedaan op een Wmo-maatwerkvoorziening.

Mantelzorgwoningen
Initiatieven als mantelzorgwoningen verdienen aandacht en waar mogelijk dienen belem-
meringen tot plaatsing te worden verminderd.
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Wijziging Besluit omgevíngsrecht (Bor, Stb. 2074, nr. 333)
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie Pieper c.s. (TK 2009/LO, 32 L23 XI, nr.
34) waarin wordt opgeroepen om de mogelijkheden voor de plaatsing van mantelzorg-
woningen te vereenvoudigen. In dat verband worden onder meer wijzigingen in de regeling
voor omgevingsvergunningvrij bouwen in bijlage II bij het Bor doorgevoerd. Daarbij is ook
uitvoering gegeven aan de motie Bisschop en Van Veldhoven (TK 2OI3/14, 32 I27, nr.
196), waarin is verzocht de mogelijkheden voor het creëren van mantelzorgwoningen in
het buitengebied te verruimen, ten opzichte van het in het kader van de voorhangproce-
dure gepubliceerde ontwerp van dit besluit. Daarnaast worden in de regeling voor omge-
vingsvergunningvrij bouwen vereenvoudigingen doorgevoerd om de regeling beter uitvoer-
baar te maken. Deze wijzigingen hebben in het bijzonder betrekking op de mogelijkheid
om bijbehorende bouwwerken te kunnen bouwen in achtererfgebied.

Beoordelingskader
Om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen bieden hanteert het College bij de beoordeling
van de aanspraak op een maatwerkvoorziening vanzelfsprekend het verslag en indien
aanwezig het persoonlijk plan als uitgangspunt. Daarbij worden ook de volgende vragen
beantwoord.

* Heeft de cliënt geobjectiveerde beperkingen in zijn behoefte aan maatschappelijke on-
dersteuning als bedoeld in dit hoofdstuk?

* Wat zijn de resultaten die de cliënt wil bereiken om zijn zelfredzaamheid en participatie
te versterken, verbeteren of te behouden?

* Welke mogelijkheden heeft de cliënt om de beperkingen in zijn zelfredzaamheid en par-
ticipatie te versterken of te verbeteren?

* Welke mogelijkheden heeft de cliënt om de beperkingen in zijn zelfredzaamheid en par-
ticipatie te behouden?

Als bovenstaande bedoelde mogelijkheden niet leiden tot een passende bijdrage aan de
zelfredzaamheid en participatie, dan komt de beoordeling van een maatwerkvoorziening
aan de orde. Dat moet blijken uit het verslag en indien aanwezig het persoonlijk plan van
de cliënt.

Welke weigeringsgronden of beperkende voorwaarden zijn van toepassing volgens de
Verordening?
Welke mogelijkheden kan het College bieden om de gewenste resultaten (passende bij-
drage) te bereiken via een kortdurende maatwerkvoorziening, een collectieve- of indi-
viduele maatwerkvoorziening?

Hoofdstuk 2 Procedure

Inleiding
In hoofdstuk 2 van de Verordening staan de procedureregels beschreven. Het gaat om de
manier waarop het College omgaat met de melding van een hulpvraag van cliënten en hoe
het onderzoek (het gesprek) wordt gedaan en afgerond. De wettelijke termijn waarbinnen
de procedure moet zijn afgerond is zes weken. De regels van de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb) zijn niet van toepassing op de procedure. Wel is het College overeenkomstig

*
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artikel 3:2 Awb gehouden het onderzoek zorgvuldig te doen. Dat volgt uit de schakelbe-
paling van artikel 3:1Awb. Om voldoende rechtsbescherming te bieden kan de cliënt die
een melding heeft gedaan in ieder geval na zes weken altijd een aanvraag indienen.

Melding van de hulpvraag
Een ieder kan zich bij het College melden. Om te spreken van een melding wordt wel
onderscheid gemaakt tussen een verzoek om informatie en advies en een verzoek om
maatschappelijke ondersteuning. Dit is van belang omdat een melding van een hulpvraag
leidt tot een gesprek, zie artikel 2.3 van de Verordening.

Persoonlijk plan en cliëntondersteuning
Nadat de cliënt zich heeft gemeld wijst het College op de mogelijkheid om een persoonlijk
plan in te dienen (zie begripsbepaling). De wet bepaalt dat een persoonlijk plan zeven
dagen na de melding bij het College kan worden ingediend. Het College kan op verzoek
van de cliënt afwijken van deze termijn. Met het indienen van een persoonlijk plan is ove-
rigens niet gezegd dat het College gehouden is, indien een aanvraag wordt ingediend,
(volledig) tegemoet te komen aan de wensen zoals die in dat plan zijn beschreven. Dat zal
het College in voorkomende gevallen wel nader moeten motiveren bij de besluitvorming.

Inhoud persoonlijk plan
In het persoonlijk plan moet in ieder geval blijken op welke manier de cliënt zelf denkt dat
zijn behoefte aan maatschappelijke ondersteuning kan worden vormgegeven. De inhoud
van die motivatie moet betrekking hebben op de volgende onderwerpen:
a. de behoeften, persoonskenmerken en de voorkeuren van de cliënt;
b. de mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp zijn zelfredzaamheid of

zijn participatie te verbeteren;
c. de mogelijkheden om met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale net-

werk te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie;
d. de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger van de cliënt;
e. de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene voorziening of door het

verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten te komen tot verbetering van zijn
zelfredzaamheid of zijn participatie.

Dit zijn de onderwerpen genoemd in artikel 2.3.2 lid 4 van de wet en sluiten aan bij de
inhoud van het amendement dat heeft geleidt tot de mogelijkheid van het indienen van
een persoonlijk plan. Concreet betekent dit dat het College de inhoud van het persoonlijk
plan beoordeelt op de wijze waarop het verslag door het College zelf wordt (of zou worden)
opgesteld.

Clientondersteuning
Cliëntondersteuning is onafhankelijke ondersteuning van de cliënt met informatie, advies
en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en
participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied
van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, wel-
zijn, wonen, werk en inkomen (art, 1.1.1 lid l van de wet).
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Preventief
Cliëntondersteuning heeft een preventieve functie en kan beroep op (zwaardere vormen
van) hulpverlening voorkomen. Veel cliënten zullen zeer goed in staat zijn om zelf infor-
matie te vergaren en eventueel zelf in staat zijn te beoordelen of de inhoud van het verslag
van het College aansluit bij wat ze nodig hebben. Sommige cliënten zullen een familielid
of iemand uit hun netwerk vragen om mee te denken.

Ondersteuning bij keuzes maken
Een cliëntondersteuner kan de cliënt in het gesprek helpen zijn ondersteuningsvraag te
verwoorden en keuzes te maken. Het College moet ervoor zorgen dat deze cliëntonder-
steuning beschikbaar is voor hen die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben of
problemen hebben op andere terreinen binnen het sociale domein, Bij de melding van de
hulpvraag wijst het College erop dat gebruik kan worden gemaakt van cliëntondersteuning.

O n afha n kel ij khei d gewa a rbo rg d
Verder moet het College er zorg voor dragen dat cliëntondersteuning en het beslissen op
een aanvraag niet in één hand kunnen liggen. De cliëntondersteuner moet immers onpar-
tijdig zijn en alleen in het belang van de cliënt te handelen. De cliëntondersteuner kan ook
een professional in dienst van een welzijnsinstelling zijn, bijvoorbeeld een ouderenadviseur
of een maatschappelijk werker.

Signaleringsfunctie
Verder kan het College met aanbieders afspraken maken over het indienen van een mel-
ding namens cliënten. Het is aannemelijk dat zij als een van de eersten kunnen aangeven
dat de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning van een cliënt toeneemt, of daar
tenminste aanleiding voor is dat aan te nemen (signaleringsfunctie). Ook kan er natuurlijk
sprake zijn van een afname aan de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning. Het
College doet in ieder geval onderzoek en er wordt zonodig een gesprek gepland met de
cliënt. De bevoegdheid om onderzoek te doen nadat een maatwerkvoorziening of een per-
soonsgebonden budget is toegekend is overigens ook neergelegd in artikel 2.3.9 van de
wet.

De aanvraag
Vanaf het moment dat de cliënt een aanvraag indient, is er sprake van enige vorm van
juridisering, Dit heeft tot doel om de rechtszekerheid van de cliënt te waarborgen. Het
College beslist in principe binnen twee weken op de aanvraag.

Pas na verstrekking van een verslag of een plan van aanpak kan een aanvraag voor een
maatwerkvoorziening worden gedaan, tenzij het onderzoek (het gesprek) niet binnen zes
weken is uitgevoerd (art. 2.3.2 negende lid van de wet). Om onnodige administratieve
lasten voor zowel de burger als het College te voorkomen kan een verslag of plan van
aanpak voorzien van de NAW-gegevens én een handtekening van de cliënt, als aanvraag
worden aangemerkt.

Inhoud beschikking
De cliënt moet op basis van de toekenningsbeschikking die hij ontvangt de informatie krij-
gen die nodig is om zijn rechtspositie te bepalen en te begrijpen. Hiervoor is nodig dat de
inhoud van de beschikking de cliënt goed en volledig informeert, Mede met het oog op het
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te leveren maatwerk zijn in artikel 16.7 van de Verordening de onderwerpen opgenomen
die in ieder geval in de beschikking moeten worden opgenomen,

Advisering
Voor de uitvoering van de wet kan het zijn dat het College advies moet vragen omdat het
zelf niet ter zake deskundig is. De Verordening bepaalt wanneer van deze bevoegdheid
gebruik wordt gemaakt. Vereist is dat de beperkingen van de cliënt, of zijn huisgenoot
ingeval van gebruikelijke hulp, objectiveerbaar zijn. Dit wordt vastgesteld aan de hand van
reguliere onderzoeksmethoden (vergelijk CRVB:2009:8K4567 en CRVB:2O[2:BYO324).Zie
verder het hoofdstuk deskundigenadvies van deze beleidsregels.

Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak

Inleiding
De gemeente is verantwoordelijk voor het ondersteunen van mensen die er niet op eigen
kracht of met hulp van hun sociale netwerk in slagen zelfredzaam te zijn of te participeren
in de samenleving. In de Wmo 2015 staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger en
zijn sociale netwerk nadrukkelijk voorop en is de gemeente alleen aan zet voor zover de
burger niet zelf of met de hulp van dat netwerk tot participatie kan komen. De begrippen
'zelfredzaamheid'en 'participatie' beschrijven wanneer van iemand gezegd kan worden dat
hij of zij zellredzaam is of participeert op een zodanig niveau dat er voor de gemeente in
beginsel geen reden bestaat om daarin bij te sprrngen,

De omschrijving van zelfredzaamheid bevat twee elementen:
* het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen,
* het voeren van een gestructureerd huishouden.

Dagelijks in het gewone leven
Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zijn de handelingen die mensen dagelijks
in het gewone leven verrichten, met inbegrip van zelfzorg. Het begrip wordt gebruikt om
te bepalen in hoeverre iemand zelfredzaam is. Iemand die als gevolg van lichamelijke en
geestelijke beperkingen ADL-verrichtingen niet zelf kan doen, zal hulp nodig hebben en,
indien hij zoveel hulp nodig heeft dat het niet verantwoord is dat hij zonder enige vorm
van (vrijwel) continu toezicht en hulp leeft, misschien zelfs niet langer thuis kan blijven
wonen. Voor de zelfredzaamheid van mensen zijn de volgende algemene dagelijkse le-
vensverrichtingen van belang: in en uit bed komen, aan- en uitkleden, bewegen, lopen,
gaan zitten en weer opstaan, lichamelijke hygiëne, toiletbezoek, eten/drinken, medicijnen
innemen, ontspanning, sociaal contact. Opgemerkt wordt dat de cliënt aanspraak kan heb-
ben op verpleging en verzorging op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Ma atscha p pel ij ke ve rkee r
Bij participatie gaat het om het deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. Dit wil zeg-
gen dat iemand, ondanks zijn lichamelijke of geestelijke beperkingen, samen met anderen
mensen kan ontmoeten, contacten kan onderhouden, boodschappen kan doen en aan
maatschappelijke activiteiten kan deelnemen. Daarvoor is het ook een vereiste dat hij zich
kan verplaatsen,
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Een van de doelstellingen van de Wmo 2015 is om mensen zo lang mogelijk in hun eigen
leefomgeving te kunnen laten wonen. Het College zal dit binnen de kaders van de wet en

de verordening mee moeten wegen bij te nemen besluiten. Het kan voorkomen dat het
niet meer mogelijk is om - al dan niet met hulp van anderen en verpleging en verzorging
- in de eigen leefomgeving te wonen. In die gevallen kan het College de maatwerkvoorzie-
ning weigeren (art. 2.3.6 zesde lid van de wet).

Verordening : artikel 4, 1

Een cliënt die zijn hoofdverblijf heeft of daadwerkelijk zal hebben in de gemeente Weert
komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening in verband met de door hem onder-
vonden beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie, voor zover de cliënt deze be-
perkingen naar het oordeel van het College niet:
a. op eigen kracht;
b. met gebruikmaking van voorzieningen die voor de cliënt algemeen gebruikelijk worden

geacht;
c. met gebruikelijke hulp;
d. met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk; dan wel
e, met gebruikmaking van algemene voorzieningen,
kan verminderen of wegnemen.

Verei ste hoofdverb I ijf
Hiermee wordt bepaald dat de cliënt die geen hoofdverblijf (woonplaats) heeft in de ge-

meente geen aanspraak heeft op een maatwerkvoorziening. De toevoeging'daadwerkelijk
zal hebben'is opgenomen om cliënten niet de mogelijkheid te ontnemen naar de gemeente
te kunnen verhuizen. Wel zal de cliënt bij de keuze van een woning nadrukkelijk rekening
moeten houden met zijn beperkingen. Verwezen wordt naar de begripsbepaling van hoofd-
verblijf in de Verordening.

Eigen kracht
Een belangrijk onderdeel is de eigen kracht. Daaronder wordt dat verstaan wat binnen
het vermogen van de cliënt ligt om zelf tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of parti-
cipatie te komen. De betrokkene zal zich in moeten inspannen om dat aan te wenden wat
binnen zijn eigen bereik ligt om zelf in zijn behoefte op het gebied van maatschappelijke
ondersteuning te voorzien. Zo zou iemand bijvoorbeeld maatschappelijk nuttige activitei-
ten kunnen verrichten om zijn participatieprobleem aan te pakken, Het verrichten van
dergelijke activiteiten is onder de Wmo niet verplicht. Tijdens het gesprek wordt dit on-
derwerp wel met de cliënt besproken. Het College beoordeelt ook of de cliënt met ge-
bruikmaking van een voor hem te achten algemeen gebruikelijke voorziening zijn beper-
kingen kan oplossen of verminderen, zie ook artikel 4.2lid 2 van de Verordening.

Ondersteuning vragen
Sommige cliënten vinden het vaak moeilijk om een ander te vragen iets voor hen te doen.
Mensen in het netwerk zijn vaak best bereid iets voor een ander te betekenen, maar weten
niet hoe ze dat moeten aankaarten. Dit kan onderwerp zijn van het gesprek, waarbij het
College kan ondersteunen bij het betrekken van personen uit de sociale omgeving. Van de

cliënt kan worden verlangd dat hij het College met deze personen in contact brengt. Deze
personen kunnen ook worden uitgenodigd bij het gesprek.
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Algemene uitgangspunten
In de Verordening zijn een aantal uitgangspunten neergelegd die van belang zijn bij de
beoordeling van de aanvraag. Twee daarvan gaan over:
1, Het primaat van de collectieve maatwerkvoorziening;
2. De inzet van ontwikkelingsgerichte ondersteuning (kortdurend).

Verordening : artikel 5.2
Primaat
De hoofdregel volgens de Verordening is dat het primaat van de collectieve maatwerkvoor-
ziening geldt, zoals collectief vervoer (Regiotaxi) of dagbesteding. Bij de beoordeling of het
primaat kan worden toegepast wordt altijd gekeken naar de individuele omstandigheden.
Het primaat van het collectief vervoer is al bekend vanuit de Wet voorzieningen gehandi-
capten (WVG) en de Wmo 2007. De Regiotaxi kan in individuele omstandigheden, bijvoor-
beeld als passende bijdrage worden aangemerkt, om de cliënt in staat te stellen tot zelf-
redzaamheid en participatie. Het primaat bij dagbesteding (begeleiding in groepsverband)
in plaats van individuele begeleiding werd onder de AWBZ ook toegepast.

Verordening : artikel 5.2
Ko rtd u ren d en ontw i kke I i n g sg eri cht
De maatwerkvoorziening kan ook voor een kortdurende periode worden verleend, De
maatschappelijke ondersteuning wordt dan ontwikkelingsgericht ingezet hetgeen aansluit
bij de bedoeling van de wetgever. Met ontwikkelingsgerichte ondersteuning wordt beoogd
de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt te versterken of verbeteren. Daaronder
kan ook toeleiding naar algemene voorzieningen of voorliggende voorzieningen worden
verstaan. Verder kan kortdurende maatschappelijke ondersteuning ook aan de orde zijn
als degene van wie gebruikelijke hulp wordt gevergd dat (nog) niet kan maar dat wel kan
leren.

Overige uitgangsounten
Geheel van maatregelen
Onder omstandigheden kan een maatwerkvoorziening ook een op maat van de persoon
gesneden afgestemd geheel van maatregelen zijn. Daarbij kan het gaan om vormen van
hulp die beschikbaar zijn ter ondersteuning van verschillende cliënten, maar ook om op
maat voor iemand bedachte oplossingen, Deze kunnen ook betrekking hebben op de af-
stemming van de maatwerkvoorziening als bedoeld in artikel 2.3,5 vijfde lid van de wet.

Niveau van maatschappelijke ondersteuning
De verplichting van het College om een maatwerkvoorziening te verstrekken, gaat niet zo
ver dat de cliënt in exact dezelfde of wellicht zelfs betere positie wordt gebracht dan waarin
hij verkeerde voor hij de ondersteuning nodig had. De gevraagde ondersteuning moet in
een redelijke verhouding staan tot wat de situatie van de cliënt was voor hij ondersteuning
nodig had.

Ma ntelzorgond ersteu n in g
De maatwerkvoorziening beoogt de cliënt zelf adequaat te ondersteunen, rekening hou-
dend met wat hij verder al heeft of mogelijk zou kunnen krijgen aan ondersteuning. Daar
hoort bij wat de cliënt moet krijgen op de momenten dat de mantelzorger even niet wil of
kan.
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Respijtzorg is de ondersteuning in de vorm van een maatwerkvoorziening die aan de cliënt
wordt toegewezen voor de momenten dat de mantelzorger niet in de gelegenheid is hem
te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan kortdurend verblijf. Dit moet worden onderschei-
den van:
a. de maatregelen die nodig zijn om een mantelzorger goed zijn werk te kunnen laten

doen, en
b, de maatschappelijke ondersteuning (eventueel in de vorm van een maatwerkvoorzie-

ning) die een mantelzorger nodig heeft voor zijn eigen zelfredzaamheid en participatie.
In dit geval is de mantelzorger zelf cliënt.

Beperkende voorwaa rden
In artikel 4.2lid 2, 3 en 4 van de Verordening zijn situaties opgenomen waaronder geen
aanspraak op een maatwerkvoorziening bestaat of kan bestaan. In de meeste van deze
bepalingen ligt het beginsel van de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt besloten. Het
College kan in voorkomende gevallen de aanvraag om een maatwerkvoorziening weigeren.
Een van de bepalingen wordt in deze beleidsregels uitgewerkt.

Verordening: artikel 4:2lid 2 onder a

Algemeen gebruikelijk
In de lijn met de jurisprudentie die onder de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en
Wmo 2007 tot stand is gekomen is het College ook onder de Wmo 2015 niet gehouden
voorzieningen te verlenen die voor de cliënt als algemeen gebruikelijk zijn te beschouwen
(vergelijk CRVB:2009:8K5657 en RBSGR:2011:8Q5651). Verwezen wordt ook naar de be-
gripsbepaling in artikel 1.1 lid 1 van de Verordening.

Geen voorziening
Het College verstrekt geen voorziening als aannemelijk is dat de cliënt daar over kan be-
schikken of zou kunnen beschikken. Hiermee wordt feitelijk de vergelijking gemaakt met
een persoon zonder beperkingen. Een voorziening is algemeen gebruikelijk als deze:
1, normaal in de handel verkrijgbaar is; en
2, niet specifiek is bedoeld voor mensen met beperkingen; en
3. niet substantieel duurder is dan vergelijkbare producten.

Beoordelingskader
De drie vragen hebben betrekking op de vraag of de voorziening algemeen gebruikelijk is.

De vraag is echter of de voorziening ook voor de persoon als de cliënt algemeen gebruike-
lijk is. Kort gezegd, valt het volgens geldende maatschappelijke normen binnen het nor-
male bestedingspatroon van de cliënt. Het College beoordeelt de hier bovengenoemde vra-
gen in hun onderlinge samenhang. Het enkele feit dat een voorziening normaal in de handel
verkrijgbaar is wil nog niet zeggen dat het naar geldende maatschappelijke normen voor
de persoon van de cliënt past binnen zijn normale bestedingspatroon. Andersom kan echter
ook.

Niet al te strikt
De beoordeling moet namelijk niet al te strikt worden gelezen, Het feit dat de cliënt niet
zonder meer een fiets met hulpmotor zou aanschaffen betekent niet dat het toch geen
algemeen gebruikelijke voorziening voor hem/haar kan zijn. Fietsen met hulpmotor zijn -
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in principe- algemeen gebruikelijk voor personen die ouder zijn dan 16 jaar. Een fiets met
hulpmotor is vergelijkbaar met een brommer, ook qua kosten (CRVB:2010:8N1265).

Moment van de aanvraag
Bij de toepassing van deze bepaling moet op het moment van de aanvraag het primaire
doel daarvan steeds in ogenschouw worden genomen. Dat vraagt dus telkens om een oor-
deel hoe het verlenen van de voorziening aan een cliënt zich verhoudt tot de aanschaf
(lees ook het kunnen beschikken) over een dergelijke voorziening door een vergelijkbaar
persoon zonder beperkingen.

Vervanging
Het toepassen van het criterium "algemeen gebruikelijk" kan ook te maken hebben met
een reguliere vervanging van zaken. Immers, algemene gebruikelijke voorzieningen wor-
den door personen met en zonder beperkingen vervangen als zij (technisch) zijn afge-
schreven. Daaruit kan worden afgeleid dat een onverwachtse noodzakelijke aanschaf of
vervanging niet als algemeen gebruikelijk voor de cliënt kan worden beschouwd.

Een onverwachts o ptredende noodzaa k
Het zogenaamde calamiteitenprincipe kan een uitzondering vormen op de hoofdregel.
Wanneer er sprake is van een plotseling optredende noodzaak tot aanschaf of vervanging
van een voorziening en deze zijn oorsprong vindt in de beperkingen van de cliënt, kan dat
een omstandigheid zijn waarom een algemeen gebruikelijke voorziening voor de persoon
als de cliënt toch niet algemeen gebruikelijk rs.

Renovatie
Renovatie heeft betrekking op het verlenen van voorzieningen die technisch of economisch
zijn afgeschreven en onder normale omstandigheden ook vervangen zouden moeten wor-
den (afschrijftermijn). Voorbeelden zijn keukens, sanitair, natte cel, kranen, et cetera. In
het Besluit maatschappelijke ondersteuning Weert Wmo 2015 worden de afschrijftermijnen
van een aantal voorzieningen genoemd. Het uitgangspunt in ogenschouw genomen dat
geen voorzieningen worden verleend die algemeen gebruikelijk zijn voor de persoon als de
cliënt, geldt dat, als sprake is van renovatie, (woon)voorzieningen in beginsel worden ge-
weigerd. Dat is op zich ook logisch immers voor personen met en zonder beperkingen geldt
dat voorzieningen na verloop van tijd moeten worden vervangen of aangepast aan de eisen
van de tijd.

Al gem een ge b ru i ke I ij ke h u ish oudel ij ke a p pa ratu u r
De aanspraak op een maatwerkvoorziening voor de overname van huishoudelijke werk-
zaamheden bestaat slechts aanvullend op eigen mogelijkheden. Daaronder kunnen alge-
meen gebruikelijke voorzieningen worden gerekend. De beperkingen kunnen afdoende
worden opgelost met bijvoorbeeld technische hulpmiddelen. Daaronder worden algemeen
gebruikelijke huishoudelijke apparatuur verstaan zoals een wasmachine, een droogtrom-
mel, een afwasautomaat of stofzuiger. Als dergelijke apparaten niet aanwezig zijn maar
wel een oplossing kunnen bieden voor het probleem, dan gaat de aanschaf van deze hulp-
middelen in beginsel voor op het indiceren van ondersteuning.
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De auto algemeen gebruikelijk
Het hanteren van inkomensgrenzen is ook onder de Wmo 2015 niet toegestaan. Dit bete-
kent echter niet dat het bezit van een auto niet als algemeen gebruikelijk kan worden
aangemerkt voor de persoon als de cliënt. Een auto is bijvoorbeeld algemeen gebruikelijk
als de cliënt:
* in bezit is van een auto; en
* die auto gebruikt; en
* daarbij geen problemen ondervindt; en
* de auto nog steeds voorziet in vervoersbehoefte in de leefomgeving van de cliënt.
In die gevallen is de auto voor de persoon van de cliënt algemeen gebruikelijk omdat er
geen sprake is van extra kosten.

Andere voorbeelden van voorzieningen die algemeen gebruikelijk kunnen zijn voor de cli-
ënt:
x Automatische transmissie
x Cruise control
x Elektrisch bedienbare autoramen
x Fiets met hulpmotor
x Bakfiets
x Tandem-met
x Keramische kookplaat/elektrische kookplaat
x Eenhendelmengkraan
* Zonwering/ Airco
x Verhoogde toiletpot
x Standaard beugels
Dit is geen limitatief overzicht, er zijn meer voorbeelden denkbaar. Bovendien is de beoor-
deling of iets algemeen gebruikelijk is ook afhankelijk van technische ontwikkelingen en
nieuwe algemeen maatschappelijke normen.

Priva a t rechte I ij ke v e rb í n te n i s
In het kader van de beoordeling of een aangevraagde voorziening algemeen gebruikelijk
is, kan onder omstandigheden ook een aanspraak op een privaatrechtelijke verbintenis
(waaronder een verbintenis uit overeenkomst) worden verstaan. Het College kan in voor-
komen gevallen verlangen dat de cliënt deze aanspraak naar volle vermogen te gelde pro-
beert te maken. Dat is algemeen gebruikelijk om te doen (vergelijk CRVB:20lt:8Q4115).

Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp

Inleiding
In Wmo 2015 staat voorop dat allereerst wordt bezien of en in hoeverre iemand zelf dan
wel met gebruikelijke hulp in staat is zijn problemen op te vangen. Wat onder gebruikelijke
hulp valt, wordt bepaald door wat op dat moment naar algemene aanvaarde opvattingen
in redelijkheid mag worden verwacht. In onze samenleving wordt het normaal geacht dat
de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten waar nodig en mogelijk
hun rol nemen in het huishouden, zeker daar waar er sprake is van een huisgenoot met
een beperkte zelfredzaamheid. Gebruikelijke hulp vloeit rechtstreeks voort uit de sociale
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relatie, waarin het voeren van een gemeenschappelijk huishouden een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid voor het functioneren van dat huishouden met zich brengt. Gebruikelijke
hulp is dan ook de normale, dagelijkse hulp die partners of ouders en inwonende kinderen
geacht worden elkaar onderling te bieden.

Mantelzorg
Gebruikelijke hulp en mantelzorg zijn elkaar uitsluitende begrippen. Bij mantelzorg, ver-
leend door personen uit de directe omgeving van de cliënt en rechtstreeks voortvloeiend
uit de sociale relatie, wordt de normale (gebruikelijke) hulp in zwaarte, duur en/of inten-
siteit aanmerkelijk overschreden. De ondersteuning door de mantelzorger vertegenwoor-
digt daarmee een aanspraak. Die aanspraak kan betrekking hebben op de Wmo 2015,
verpleging en verzorging zoals bedoeld in de Zorgverzekeringswet of ondersteuning aan
een jeugdige op grond van de Jeugdwet, In het geval dat het College tot het oordeel komt
dat de cliënt op een maatwerkvoorziening is aangewezen kan verlangd worden dat aan-
spraak wordt gemaakt op verpleging en/of verzorging. Dit gebeurt alleen als daarmee ver-
lenen van een maatwerkvoorziening kan worden voorkomen. Verder kan mantelzorg wor-
den verleend aan een thuiswonende verzekerde met een indicatie tot de Wlz. In die geval-
len heeft het College in ieder geval geen ondersteuningsplicht, Mogelijk kan aanspraak
bestaan op kortdurend verblijf op grond van de Wlz.
Er is sprake van mantelzorg als deze intensief en langdurig wordt verleend. Daaronder
wordt in principe meer dan I uur per week en langer dan 3 maanden verstaan. Mantelzor-
gers gaan pas echt problemen ondervinden als het verlenen van ondersteuning intensief
gedurende een langere periode gebeurt (vergelijk EK 2005/06, 30 131, C, p. 59).

Verordening
Het is wenselijk om een objectief afwegingskader vast te stellen wat betreft de afbakening
en inzet van gebruikelijke hulp om te voorkomen dat in voorkomende gevallen sprake is
van toeval of van willekeur.

Begeleiding, dagbesteding en overnemen huishoudelijke werkzaamheden
In artikel 4.2 van de Verordening staan een aantal uitgangspunten die gelden bij de on-
dersteuning bij een schoon en leefbaar huis, begeleiding en dagbesteding. Het betreft uit-
gangspunten uit de Wmo 2007 en de AWBZ. Het gaat over de omstandigheden waar het
College in ieder geval rekening mee moet houden bij de boordeling of van de huisgenoot
gebruikelijke hulp kan worden gevergd.

Verordening : artikel 4.2
Bij de ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis gaat het om de volgende omstandig-
heden:
a. de omvang van de ondersteuningsbehoefte van de cliënt;
b. de leeftijd en ontwikkelingsfase van inwonende kinderen;
c. de leerbaarheid van de cliënt en/of de personen van wie gebruikelijke hulp kan worden

gevergd;
d. de verhouding tussen de draaglast en de draagkracht van de personen van wie gebrui-

kelijke hulp kan worden gevergd en de mate waarin zij zelf beperkingen ondervinden.

Bij begeleiding en dagbesteding gaat het om de volgende omstandigheden
a, de aard en de omvang van de ondersteuningsbehoefte van de cliënt;
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b. de aard van de relatie van de persoon binnen de leefeenheid met de cliënt waaronder
de leeftijd en ontwikkelingsfase van inwonende kinderen;

c. of van de persoon, bedoeld onder b, ondersteuning bij of het overnemen van activiteiten
of taken kan worden gevergd die naar algemene maatstaven als gebruikelijke hulp kan
worden gekwalificeerd ;

e. of sprake is van langdurige beperkingen bij de cliënt. Met uitzondering van de situaties
als bedoeld onder b, wordt daar in het algemeen langer dan drie maanden onder ver-
staan.

f. de leeftijd van inwonende kinderen en de mate waarin zijzeft beperkingen ondervinden;
g. de leerbaarheid van de cliënt en/of de personen van wie gebruikelijke hulp kan worden

gevergd;
h. de verhouding tussen de draaglast en de draagkracht van de personen van wie gebrui-

kelijke hulp kan worden gevergd en de mate waarin zij zelf beperkingen ondervinden.

7. De aard en de omvang van de ondersteuningsbehoefte van de cliënt
Het College inventariseert als eerste de hier genoemde omstandigheden.

De aard
De aard van de ondersteuningsbehoefte kan zeer divers zijn. De cliënt kan aangewezen
zijn op hulp bij zelfzorg, de thuisadministratie, het plannen of ondernemen van dagelijkse
activiteiten in het kader van participatie of bij problematisch gedrag. De mate van zelf-
redzaamheid is enerzijds afhankelijk van de beperkingen die de cliënt daarbij ondervindt.
Anderzijds wordt de mate van zelfredzaamheid bepaald door wat de cliënt wel zelf kan, al
dan niet met hulp van anderen of met gebruikmaking van bijvoorbeeld algemene voor-
zieningen (zie hoofdstuk 4 van de Verordening; beoordeling aanspraak). Het College
houdt in ieder geval rekening met hulp bij of het overnemen van activiteiten of taken die
naar algemene maatstaven in de persoonlijke levenssfeer onderling aan elkaar moet wor-
den geboden. Zie verder onder het kopje 'de aard van de relatie van de persoon binnen
de leefeenheid met de cliënt'van deze beleidsregels.

De omvang
Ook de omvang van de ondersteuningsbehoefte kan divers van aard zijn. Zo kan de cliënt
zijn aangewezen op permanent toezicht hetgeen zware eisen kan stellen aan de persoon
van wie gebruikelijke hulp wordt gevergd. Daarnaast kan de totale omvang van de onder-
steuningsbehoefte met zich meebrengen dat (deels) niet meer van gebruikelijke hulp kan
worden gesproken. Dat deel zou als boven-gebruikelijk kunnen worden aangemerkt. Dit is
ook afhankelijk van de vraag of het om uitstelbare ondersteuning gaat of dat bijvoorbeeld
gebruik kan worden gemaakt van andere oplossingen. Het kan echter ook gaan om een
meer incidentele vorm van hulp die wel een structureel karakter heeft. Denk bijvoorbeeld
aan hulp bij zelfzorg of participatie. De omvang van de ondersteuning kan onder de nor-
male routine van de leefeenheid vallen. Denk bijvoorbeeld aan het uitzoeken en klaarleg-
gen van kleding, het gezamenlijk eten, et cetera. In die gevallen zal de hulp al snel als
gebruikelijke hulp kunnen worden aangemerkt, Is dat allemaal niet aan de orde, dan kan
het College een maatwerkvoorziening verlenen.

Kortdurende of een langdurige ondersteuninosbehoefte
Afhankelijk van de aard van de beperking kan er een kortdurende of een langdurige on-
dersteuningsbehoefte bestaan bij de cliënt. Bij een kortdurende ondersteuningsbehoefte
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is er uitzicht op herstel in de mate van de zelfredzaamheid van de cliënt. In het alge-
meen geldt hiervoor een periode van drie maanden. Bij langdurig gaat het om een situa-
tie waarbij de ondersteuningsbehoefte naar verwachting langer dan drie maanden aan-
wezig zal zijn. Indien er sprake is van hulp bij of het overnemen van activiteiten of taken
die naar algemene maatstaven in de persoonlijke levenssfeer onderling aan elkaar geacht
wordt geboden te worden, is het in principe niet van belang of sprake is van een kortdu-
rende of een langdurige ondersteuningsbehoefte.

Overnemen huishoudeliike werkzaamheden
Bij de beoordeling van de duur in het kader van het overnemen van huishoudelijke werk-
zaamheden wordt ook in principe geen rekening gehouden met een onderscheid tussen
een kortdurende of een langdurige ondersteuningsbehoefte. Dat is in lijn met de regels
zoals die golden onder de Wmo 2007. Wel kunnen individuele omstandigheden ertoe leiden
dat geen gebruikelijke hulp wordt verlangd.

2. De aard van de relatie van de persoon binnen de leefeenheid met de cliënt
Als algemeen uitgangspunt geldt dat huisgenoten elkaar onderling gebruikelijke hulp moe-
ten bieden. Immers huisgenoten binnen de leefeenheid hebben de keuze gemaakt om een
duurzaam gezamenlijk huishouden te voeren. Dat maakt hen verantwoordelijk voor het
functioneren van het huishouden. Het College moet wel rekening houden met de aard van
de relatie die de persoon binnen de leefeenheid heeft met de cliënt. Dat betekent dat er
onderscheid kan bestaan tussen wat van echtgenoten/partners ten opzichte van elkaar als
gebruikelijke hulp kan worden aangemerkt, tussen kinderen ten opzichte van hun ouders
en huisgenoten die bijvoorbeeld geen bloedverwantschap hebben met de cliënt. Zie verder
onder het kopje 'huisgenoten'van de beleidsregels.

Overnemen huishoudelijke werkzaamheden
Bij de beoordeling van de duur in het kader van het overnemen van huishoudelijke werk-
zaamheden wordt in principe geen rekening gehouden met de aard van de relatie. Het gaat
er om of sprake is van een huisgenoot binnen de leefeenheid. Dat is de lijn met de regels
zoals die golden onder de Wmo 2007. Wel kunnen individuele omstandigheden ertoe leiden
dat geen gebruikelijke hulp wordt verlangd.

3. De leeftijd en de ontwikkelingsfase van inwonende kinderen
Als de cliënt thuiswonende kinderen heeft, dan gaat het College er in beginsel vanuit dat
de kinderen, afhankelijk van hun leeftijd en de ontwikkelingsfase, een bijdrage kunnen
leveren aan het overnemen van huishoudelijke werkzaamheden. Ondersteuning bieden,
zoals begeleiding, ligt minder voor de hand en dat beoordeelt het College in het individuele
geval. De inzet van kinderen mag nooit ten koste gaan van hun welbevinden en ontwikke-
ling, waaronder het omgaan met leeftijdgenoten, het doen aan vrijetijdsbesteding en de
schoolprestaties.

Kinderen binnen de leefeenheid
In geval de leefeenheid van de cliënt mede bestaat uit kinderen, dan gaat het College er
vanuit dat de kinderen, afhankelijk van hun leeftijd en psychosociaal functioneren, een
bijdrage kunnen leveren aan de huishoudelijke taken. Een volwassenen huisgenoot van 23
jaar en ouder dient het huishouden geheel over te nemen, Een 18- tot 23-jarige wordt
verondersteld een eenpersoonshuishouden te kunnen voeren. Als uitgangspunt hanteert
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het College 2 uur per week voor uitstelbare taken en 3 uur per week voor niet-uitstelbare
taken. Daarnaast kunnen zij eventuele jongere gezinsleden verzorgen en begeleiden. On-
der de omstandigheden van het individuele geval kan ook andere hulp of ondersteuning
van het meerderjarige kind aan de ouder(s) onder de gebruikelijke hulp vallen. Verder
gelden de volgende uitgangspunten.

* Kinderen tot 5 jaar leveren geen bijdrage aan de huishouding.
* Kinderen tussen 5-12 jaar worden naar hun eigen mogelijkheden betrokken bij lichte

huishoudelijke werkzaamheden als opruimen, tafel dekken/afruimen, afwassen/afdro-
gen, boodschap doen, kleding in de wasmand gooien.

* Kinderen vanaf 13 jaar kunnen, naast bovengenoemde taken hun eigen kamer op orde
houden, d.w.z. rommel opruimen, stofzuigen, bed verschonen.

Algemene maatstaven in de persoonlijke levenssfeer
Het College houdt wel rekening met hulp bij of het overnemen van activiteiten of taken die
naar algemene maatstaven in de persoonlijke levenssfeer onderling aan elkaar geacht
wordt geboden te worden, Voorbeelden zijn:
* hulp bij een bezoek aan de familie, vrienden, huisarts, et cetera.
* hulp bij of het overnemen van taken die tot een gezamenlijk huishouden behoren zoals

de thuisadministratie.
* Hulp aan derden, die behoren tot de omgeving van de cliënt, in het omgaan met de

beperkingen van de cliënt, Denk aan familie, vrienden, leerkracht, et cetera.
* Hulp van ouders aan kinderen, waaronder ook toezicht, bij activiteiten zoals zwemmen

of andere activiteiten die kinderen normaal gesproken doen en waar zij door hun ouders
bij begeleid worden. Verwezen wordt naar de bijlage 'uitgangspunten zorg ouder voor
kinderen' bij deze beleidsregels.

4. De leerbaarheid van de cliënt en/of de personen van wie gebruikelijke hulp kan worden
gevergd
Het kan voorkomen dat er (tijdelijk) geen gebruikelijke hulp kan worden verwacht. Een

reden daarvoor kan zijn dat de huisgenoot niet weet op welke manier hij gebruikelijke hulp
kan of moet verlenen, maar dat wel kan aanleren. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin
men wordt geconfronteerd met een ondersteuningsbehoefte van de cliënt door niet eerder
aanwezige beperkingen, zoals bij een niet aangeboren hersenletsel (NAH) of (beginnende)
dementie. Of een huisgenoot die bijvoorbeeld nooit heeft geleerd huishoudelijke werk-
zaamheden uit te voeren, maar wel leerbaar is. Het College kan dan tijdelijk een maat-
werkvoorziening inzetten om de gebruikelijke hulp aan te leren. De ondersteuning is dan
ook gericht op het in staat te stellen om te gaan met de gevolgen van de beperkingen van
de cliënt. Het spreekt voor zich dat de leerbaarheid van de cliënt hierbij een belangrijke
rol speelt. Die kan ook betrekking hebben op het leren accepteren van de gebruikelijke
hulp. De aard van en de mate van beperkingen spelen hierbij een belangrijke rol.

Geen gebruikelijke hulp verlangen
Voor zover een partner, ouder, volwassen kind en/of elke andere volwassen huisgenoot
geobjectiveerde beperkingen heeft en/of kennis dan wel vaardigheden mist om gebruike-
lijke hulp aan de cliënt te bieden en deze vaardigheden niet kunnen worden aangeleerd
wordt van hen geen gebruikelijke hulp verwacht.
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Huisgenoten
Onder een huisgenoot wordt iedere persoon verstaan die tot de leefeenheid van de cliënt
behoort. Onder een leefeenheid worden alle bewoners verstaan die een gemeenschappe-
lijke woning bewonen met als doel een duurzaam gezamenlijk huishouden te voeren. Zie
begripsbepalingen in de Verordening. Van hen wordt in principe verwacht gebruikelijke
hulp aan elkaar te bieden. Het kan achtereenvolgens gaan om:
* Echtgenoten/partners
* Kinderen en ouders
* Ouders en kinderen
* Andere huisgenoten

Echtgenoten/oa rtners
Als uitgangspunt geldt dat van echtgenoten/partners ten opzichte van elkaar meer wordt
verwacht in het kader van gebruikelijke hulp dan van kinderen ten opzichte van hun ou-
ders. Dat heeft te maken met wat gebruikelijk is volgens algemene maatstaven in de per-
soonlijke levenssfeer. Zo wordt het normaal geacht dat de ene partner de ander aanspoort
tot bijvoorbeeld zelfzorg of hulp biedt bij de sociale redzaamheid. Bij elk van de terreinen
die in bijlage van deze beleidsregels staan genoemd, zal het College zich een oordeel moe-
ten vormen wat van echtgenoten/partners ten opzichte van elkaar mag worden verwacht.

Kinderen en ouders
Het algemene principe van de verantwoordelijkheid voor de leefeenheid geldt ook voor de
hulp of ondersteuning van kinderen naar hun ouders toe, Voor kinderen ten opzichte van
hun ouders kan dat bij begeleiding wel anders liggen. Het hoeft niet in alle gevallen zo te
zijn dat het volgens algemene maatstaven in de persoonlijke levenssfeer gebruikelijk is
dat kinderen hun ouder(s) bijvoorbeeld aansporen tot zeffzorg. Daarbij kan de mate van
beperkingen en de noodzakelijke aansporing tot zelfzorg bepalend zijn, Bij elk van de ter-
reinen die in bijlage van deze beleidsregels staan genoemd, zal het College zich een oordeel
moeten vormen over wat van kinderen ten opzichte van hun ouders mag worden verwacht.

Ouders en kinderen
De zorgplicht van ouders voor hun kinderen strekt zich uit over opvang,verzorging, bege-
leiding en opvoeding die een ouder (of verzorger), onder meer afhankelijk van de leeftijd
en verstandelijke ontwikkeling van het kind, normaal gesproken geeft aan een kind, inclu-
sief de 'zorg' bij kortdurende ziekte. Bij uitval van één van de ouders neemt de andere
ouder de gebruikelijke hulp voor de kinderen over. Gebruikelijke hulp voor kinderen omvat
in ieder geval de aanwezigheid van een verantwoordelijke ouder of derde persoon die past
bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Het overnemen van de gebruikelijke hulp voor
de kinderen kan een tijdelijke Wmo-aanspraak zijn, maar structurele opvang van kinderen
in beginsel niet. Zie ook de bijlage'Uitgangspunten zorg ouders voor kinderen'. Bij elk van
de terreinen die in de bijlage van deze beleidsregels staan genoemd, zal het College zich
een oordeel moeten vormen wat van ouders ten opzichte van hun kinderen mag worden
verwacht.

Huisgenoten ten opzichte van elkaar
Het algemene principe van de verantwoordelijkheid voor de leefeenheid geldt ook voor de
hulp of ondersteuning van huisgenoten ten opzichte van elkaar. Gelet op aard van de re-
latie (bijvoorbeeld niet familierechtelijk) kan het zijn dat het volgens algemene maatstaven

Versie 17 november 2014 2L



in de persoonlijke levenssfeer niet gebruikelijk is dat de ene huisgenoot de ander aanspoort
tot bijvoorbeeld zelfzorg. Daarbij kan de mate van beperking en de noodzakelijke aanspo-
ring tot zelfzorg bepalend zijn. Bij elk van de terreinen die in de bijlage van deze beleids-
regels staan genoemd, zal het College zich een oordeel moeten vormen wat van huisge-
noten ten opzichte van elkaar mag worden verwacht.

Boven-gebruikelijke hulp
Verder kan het zijn dat de naar algemene maatstaven geldende gebruikelijke hulp sub-
stantieel wordt overschreden. Denk aan de situatie van een langdurige ondersteuningsbe-
hoefte in combinatie met het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden en/of het bie-
den van noodzakelijke begeleiding. Ook kan de omvang van de zorg van ouders voor kin-
deren boven-gebruikelijk zijn. In vergelijking tot gezonde kinderen met een normaal ont-
wikkelingsprofiel kan deze zorg substantieel worden overschreden. Zie ook bijlage uit-
gangspunten zorg ouders voor kinderen. Het is echter niet zo dat het College in beleidsre-
gels kan vaststellen hoeveel hulp nu precies algemeen gebruikelijk is. Onder de AWBZ
heeft de Centrale Raad van Beroep daar uitspraken over gedaan (CRVB:2013:829358
AWBZ-T en CRVB:2OI4:734 AWBZ). Aangenomen wordt dat deze van overeenkomstige
toepassing zijn voor de Wmo 2015. Het College moet de omstandigheden van het indivi-
duele geval wegen. In voorkomende gevallen kan een maatwerkvoorziening noodzakelijk
zijn, tenzij aanspraak bestaat op begeleiding of persoonlijke verzorging op grond van de
Jeugdwet.

De verhouding tussen de draaglast en de draagkracht
De vraag is of in individuele situaties sprake kan zijn van een uitzondering waarbij toch
taken of activiteiten in het kadervan gebruikelijke hulp moeten worden overgenomen. Eén

van de redenen daarvoor kan zijn dat degenen van wie wordt verwacht dat zij gebruikelijke
hulp bieden, overbelast zijn (geraakt) en niet meer in staat zijn dat te doen. Steeds moet
duidelijk zijn hoe de overbelasting zich uit en wat deze inhoudt. De met de overbelasting
gepaard gaande klachten moeten duidelijk beschreven worden. In voorkomende gevallen
kan het opnemen van contact met de huisarts over de ouder, partner of huisgenoot helpen
om een oordeel te vormen. Verwezen wordt naar de bijlage'onderzoek dreigende overbe-
lasting' van deze beleidsregels.

Omvang planbare en onplanbare hulp
Soms is het duidelijk dat de ouder, partner of huisgenoot overbelast is, maar soms ook
niet. Niet alleen de omvang van de planbare hulp, maar ook de mate van de noodzaak tot
het continu aanwezig zijn om onplanbare hulp te bieden, is van invloed op de belastbaar-
heid van de degene die geacht wordt gebruikelijke hulp te verlenen. Met andere woorden:
het uitvoeren van enkele taken op vooraf afgesproken momenten is vaak minder belastend
dan het uitvoeren van dezelfde taken waarbij continue aanwezigheid en alertheid noodza-
kelijk is. Het College zal bij de beoordeling over (dreigende) overbelasting ook rekening
moeten houden met de gebruikelijke zorg in het kader van verpleging en verzorging op
grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Jeugdwet. Het kan dus zijn dat deze zorg of
hulp wordt verleend zonder dat aanspraak wordt gedaan op de betreffende wet. Zie verder
onder het kopje 'voorkomen of oplossen overbelasting'van deze beleidsregels.
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D rei g e n d e ove rbe I asti n g
Bij een beroep op dreigende overbelasting van de huisgenoot moet dat door de cliënt aan-
nemelijk worden gemaakt en dan rust op het College de plicht daar onderzoek naar in te
stellen. De betreffende huisgenoot is dan overigens wel verplicht zijn medewerking te ver-
lenen aan een onderzoek. Weigert hij dit, dan kan het recht op een maatwerkvoorziening
niet worden vastgesteld.

Voorkomen of oplossen overbelasting
Wanneer er bij de huisgenoot, die geacht wordt gebruikelijke hulp te verlenen, eigen mo-
gelijkheden zijn om de (dreigende) overbelasting op te heffen dienen deze te worden aan-
gewend.
Als er sprake is van (dreigende) overbelasting vanwege het zelf leveren van geÏndiceerde
zorg (verpleging en/of verzorging), kan het College verlangen dat men die overbelasting
opheft door deze zorg door andere zorgverleners uit te laten voeren, tenzij daar bezwaar
tegen bestaat.
Bijvoorbeeld omdat iemand niet door anderen (derden) verpleegd of verzorgd wil worden
maar door de mantelzorger. Bij de beoordeling weegt het College mee of de aanspraak op
een maatwerkvoorziening wordt voorkomen. Zie ook bijlage 'Onderzoek naar overbelas-
ting'van degene die de gebruikelijke hulp dient te bieden, bij deze beleidsregels,

Hoofdstuk 5 Ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis

Inleiding
Verordening : artikel 7. 1

Indien een cliënt is aangewezen op ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis kan het
College een maatwerkvoorziening toekennen in de vorm van hulp bij het huishouden.

Client sluit overeenkomst met de aanbieder
Nadat het College heeft vastgesteld dat de cliënt is aangewezen op huishoudelijke onder-
steuning neemt de cliënt contact op met een aanbieder. Er zal een medewerker van de
betreffende aanbieder bij de cliënt op huisbezoek gaan. Er worden dan in samenspraak
met de cliënt afspraken gemaakt over hoe de hulp bij het huishouden geboden zal gaan
worden. De cliënt heeft de keuzevrijheid uit meerdere aanbieders met wie hij een over-
eenkomst kan aangaan. Is de cliënt het bijvoorbeeld niet eens met het ondersteuningsplan
kan hij dus ook naar een andere aanbieder overstappen. De afspraken tussen de aanbieder
en de cliënt worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Het College ontvangt hiervan
een kopie.

Verordening : artikel 7.3
Gebruikelijke hulp
Voor hulp bij het huishouden geldt dat de cliënt daarvoor niet in aanmerking komt voor
zover tot de leefeenheid van de cliënt één of meer personen behoren die naar oordeel van
het College gebruikelijke hulp kunnen verlenen. Zie daarvoor hoofdstuk 4 van deze be-
leidsregels.
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Wat is passende ondersteuning
Voor hulp bij het huishouden in natura geldt dat de aanbieder en de cliënt in samenspraak
met elkaar kijken naar wat passende ondersteuning is. De aanbieder onderzoekt en be-
spreekt met de cliënt de mogelijkheden die er zijn binnen het sociale netwerk en beschik-
bare algemene voorzieningen. Dit met het oog op het verbeteren en/of versterken van de

zelfredzaamheid van de cliënt. De gemaakte afspraken worden door de aanbieder vastge-
legd in een persoonlijk ondersteuningsplan. Dat plan geeft ook wat de frequentie en taken
zijn die door de aanbieder worden uitgevoerd.

Niet tevreden
Deze werkwijze brengt het volgende mee. Indien de cliënt niet tevreden is over de uitvoe-
ring van de gemaakte afspraken (die de aanbieder betreffen), dient hij in eerste instantie
contact opneemt met de aanbieder om dit te bespreken. De cliënt kan ook heel eenvoudig
overstappen naar een andere aanbieder indien hij dit wenst.

Wijziging
Ook kan het zijn dat er een wijziging optreedt in bijvoorbeeld de beschikbaarheid van
personen uit het sociale netwerk. Daar zal de aanbieder mogelijk meer hulp bij het huis-
houden kunnen inzetten of de eerder ingezette hulp anders organiseren. De cliënt be-
spreekt dit eerst met de aanbieder. Let wel dit ontslaat het College niet van de ondersteu-
ningsplicht. Daaronder is ook de mogelijkheid begrepen in bezwaar te komen tegen het
besluit (vergelijk RBROT: 2014 : 8133).

Verordening: artikel 7.4lid L

Resultaat een schoon en leefbaar huis
Het te bereiken resultaat ten aanzien van een schoon en leefbaar huis bestaat allereerst
uit het kunnen wonen in een woning die schoongehouden is. Leefbaar staat voor opgeruimd
en functioneel, bijvoorbeeld om vallen te voorkomen. Met het oog op dit resultaat kan een

maatwerkvoorziening getroffen worden voor het huishoudelijke werk. Het te bereiken re-
sultaat is beperkt tot de gebruiksruimten die voor de cliënt onder zijn normale gebruik van
de woning vallen. Kamers die niet in gebruik (hoeven te) zijn vallen hierbuiten.
Verordening: artikel 7.4lid 2

Resultaat noodzakelijke bereiding van maaltijden
In die gevallen waarin er naar oordeel van de aanbieder geen mogelijkheden aanwezig
en/of geschikt zijn als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Verordening kan de noodzakelijke
bereiding van maaltijden deel uitmaken van de maatwerkvoorziening huishoudelijke on-
dersteuning.

Resu lta at noodza kel ij ke wa sverzo rg i n g
In die gevallen waarin er naar oordeel van de aanbieder geen mogelijkheden aanwezig
en/of geschikt zijn als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Verordening kan de wasverzorging
onderdeel zijn van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. De aanbieder kan
mogelijk de wasverzorging aanbieden, Daaronder valt het aanwezig zijn van gewassen,

opgevouwen of opgehangen kleding of ander linnengoed, indien medisch noodzakelijk ge-

streken.
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HOOFDSTUK 6 Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf

Inleiding
Artikel 8.1 van de Verordening bepaalt dat het College dat aan de cliënt die aanspraak
heeft op maatschappelijke ondersteuning een maatwerkvoorziening kan verlenen in de
vorm van:
a. Begeleiding bij het in staat stellen tot algemeen dagelijkse levensverrichtingen, het voe-

ren van een gestructureerd huishouden of dagbesteding waaronder zonodig het nood-
zakelijke vervoer;

b, Kortdurend verblijf in een instelling.

Verordening:.8.2
Algemene criteria
Het college kan de maatschappelijke ondersteuning combineren met eigen kracht, onder-
steuning vanuit het sociaal netwerk en informele hulp uit de sociale omgeving. Dit kan
worden verleend in de vorm van een totaal aan afspraken zoals neergelegd in een onder-
steuningsplan. Dat plan wordt in samenspraak met de aanbieder opgesteld.
Verder geldt het principe van het primaat van de collectieve maatwerkvoorziening, De
achtergrond daarvan is onder meer dat een collectief aanbod goedkoper is dan een indivi-
dueel aanbod. Het College is immers niet gehouden meer dan de goedkoopst passende
bijdrage te verlenen (zie art. 4,3 lid 1 onder b van de Verordening). Verder kan het na-
tuurlijk ook zo zijn dat een collectieve maatwerkvoorziening eenvoudigweg een beter pas-
sende bijdrage levert aan de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt.

Verordening: 8.3
Specifieke criteria
Voor begeleiding en/of dagbesteding geldt dat de cliënt daarvoor niet in aanmerking komt
voor zover tot de leefeenheid van de cliënt één of meer personen behoren die naar oordeel
van het College gebruikelijke hulp kunnen verlenen. Zie daarvoor hoofdstuk 4 van deze
beleidsregels.

Verordening: 8.4
Beg el ei d i n g en/of dag bested i ng
Dagbesteding (collectieve maatwerkvoorziening) houdt verband met het zo lang mogelijk
in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen door o.a, een zinvolle dagbesteding. Be-
geleiding (individuele maatwerkvoorziening) houdt verband met het zo lang mogelijk
zelfstandig in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen middels o.a. ondersteuning in
de thuissituatie.

Doelgroep cliënten
Het spreekt voor zich dat de doelgroep die in aanmerking kan komen voor maatschappe-
lijke ondersteuning als bedoeld in dit hoofdstuk zeer divers kan zijn. Ook kan de maat-
schappelijke ondersteuning gericht zijn op het ontlasten van de mantelzorger, zoals kort-
durend verblijf. Er kan dan ook geen limitatieve opsomming worden gegeven van de doel-
groep. In het algemeen gaat het om cliënten die beperkingen ondervinden in hun zelfred-
zaamheid en participatie. Zie hoofdstuk 3 van de beleidsregels onder het kopje'specifieke
criteria'voor een korte uitleg wat daar onder wordt verstaan.
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In de bijlage bij deze beleidsregels staan voorbeelden van de doelgroep genoemd, ver-
schillende terreinen waarop zij wel, niet of niet voldoende zelfredzaam kunnen zijn en
daardoor wel, niet of niet voldoende kunnen participeren. Ook worden resultaten genoemd
waar de maatschappelijke ondersteuning op gericht kan zijn.

Mate van de beperkingen
In het algemeen geldt dat het College door de mate van de beperkingen in de zelfredzaam-
heid en participatie, het verslag en eventueel het persoonlijk plan, zal moeten beoordelen
op welke maatwerkvoorziening de cliënt is aangewezen.

1. Stimuleren van het zelf uitvoeren van taken en activiteiten is nodig. Daaronder kan ook
het (tijdelijk en/of deels) toezicht worden verstaan geboden door een professionele on-
dersteuner (aanbieder/beroepskracht), De cliënt is in het algemeen in staat om zelf om
ondersteuning te vragen. De ondersteuning kan gericht zijn op het oefenen met vaar-
digheden of handelingen. Daaronder kan ook het gebruik van bijvoorbeeld hulpmiddelen
worden verstaan.

2. Helpen bij het (zelf) uitvoeren van taken en activiteiten is nodig. Daaronder kan ook het
(tijdelijk en/of deels) toezicht worden verstaan. Het is noodzakelijk dat een professio-
nele ondersteuner (aanbieder/beroepskracht) al dan niet met regelmaat ondersteuning
biedt ter voorkoming van een achteruitgang (verslechteren) van de zelfredzaamheid.
De cliënt is niet (altijd) in staat om zelf om ondersteuning te vragen,

3. Het (deels en/of tijdelijk) overnemen van taken en/of continu bieden van ondersteuning
en/of toezicht is nodig, Dit omdat de cliënt bijvoorbeeld geen of onvoldoende regiever-
mogen heeft. Het is noodzakelijk dat een professionele ondersteuner (aanbieder/be-
roepskracht) ondersteuning biedt. Denk ook aan sturing op problematisch gedrag om
dat in goede banen te leiden of een cliënt met oriëntatiestoornissen. Er kan sprake zijn
van risico's voor veiligheid van de cliënt of zijn omgeving. De cliënt is meestal niet in
staat om zelf om ondersteuning te vragen.

Doel van begeleiding enlol dagbesteding
Doel begeleiding en/of dagbesteding (in volgorde van de zwaarte van de beperkingen van
de cliënt)
* Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelf-

redzaamheid en die strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaar-
lozing,

* Het ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven,
waaronder begeleidi ng bij tekortschietende vaa rdigheden in zelfregelend vermogen.

* Het bieden van begeleiding bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden
en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie.

* De realisatie van "beschikbaarheid van begeleiding", waardoor de cliënt erop kan reke-
nen dat de aanbieder naast planbare ondersteuning ook oproepbare ondersteuning le-
vert binnen redelijke tijd.

* Het ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven
(waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen) in
de vorm van begeleiding van zelfstandig wonende cliënten met niet-aangeboren her-
senletsel.
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Het ondersteunen bij langdurig tekortschietende zelfregie over het dagelijkse leven, als
gevolg van een psychische stoornis, Het accent ligt op handhavingsdoelen, maar er is
tevens aandacht voor activerende elementen.

Inhoud van begeleiding en/of dagbesteding
Inhoud begeleiding en/of dagbesteding (in volgorde van de zwaarte van de beperkingen
van de cliënt)
De activiteiten kunnen bestaan uit:
1. Het ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden of handelingen.
2. Het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur of het

voeren van regie.
3. Het overnemen van toezicht.
4. Het aansturen van gedrag.
De activiteiten kunnen ook bestaan uit begeleiding vía beeldschermcommunicatie op af-
stand (ondersteuning op afstand).

De activiteiten kunnen bestaan uit:
1. Het begeleiden in verband met ernstig tekortschietende vaardigheden in het zelfrege-

lend vermogen (dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren
van taken, beheerszaken regelen, communicatie, sociale relaties, organisatie van de
huishouding).

2. Het begeleiden bij sociaal-emotionele problematiek die samenhangt met de stoornis;
3. Het begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving en de sociale participatie

(bijvoorbeeld hulp bij de opbouw van een sociaal netwerk) met als doel zelfredzaam-
heid,

De activiteiten kunnen bestaan uit:
1. Het begeleiden in verband met tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend ver-

mogen (dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van ta-
ken, beheerszaken regelen, communicatie, sociale relaties, organisatie van de huishou-
ding, persoonlijke zorg).

2. Het begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving, met extra aandacht voor
ontwikkeltrajecten op het vlak van wonen, werken, sociaal netwerk (doelgericht toepas-
sen van methoden van casemanagement).

Deze activiteiten zullen voornamelijk worden geboden in de vorm van begeleiding bij zelf-
standig wonen. Er wordt in principe rekening gehouden met de omvang van de begeleiding
(extra inzet) indien wordt voorkomen dat de cliënt aangewezen raakt op beschermd wo-
nen.

M a n te I zo rg o n d e rste u n i n g
De maatschappelijke ondersteuning kan ook bestaan uit mantelzorgondersteuning of het
ontlasten van de mantelzorger. Het College kan bijvoorbeeld maatschappelijke ondersteu-
ning bieden aan de mantelzorger die er op is gericht te leren omgaan met de beperkingen
van de cliënt, Ook in geval er sprake is van inzet van het sociale netwerk (of deze inzet is
potentieel aanwezig) kan de maatschappelijke ondersteuning zich richten op ondersteuning
en/of versterking/ontwikkeling van familieleden en andere - informele - ondersteuners zo-
als vrijwilligers. Ingeval van mantelzorg behoort het bieden van kortdurend verblijf ook tot
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de mogelijkheden. Zie verder ook bijlage "Checklist voor het betrekken van de mantelzor-
ger bij het onderzoek" van deze beleidsregels.

Specialistische begeleiding voor personen met een zintuiglijke beperking
Bij de ondersteuning aan mensen met een zintuiglijke beperking gaat het om specifieke
ondersteuning waarvoor geldt dat er een gering aantal cliënten gebruik van maakt, dat er
een beperkt aantal aanbieders voor is, en waarbij de inhoud van het aanbod zeer specia-
listisch is. Daarom heeft de VNG in afstemming met het ministerie van VWS landelijke
inkoopafspraken voor de specialistische ondersteuning van mensen met een zintuiglijke
beperking gemaakt.

Het resultaat van de landelijk inkoopafspraken kent de vorm van een 'raamovereenkomst'
tussen gemeenten en aanbieders van specialistische begeleiding, voor mensen met een
zintuiglijke beperking. De raamovereenkomst gaat over de inhoud van de ondersteuning
en de afgesproken werkwijze tussen de gemeenten en aanbieders. Binnen de kaders van
deze raamovereenkomst kunnen individuele regionale samenwerkingsverbanden of indivi-
duele gemeenten de ondersteuning 'afroepen' overeenkomstig de in de overeenkomst ge-
stelde voorwaarden. De VNG zal voor dit doel een landelijk'coördinatiebureau'opzetten.

La n d e I ij ke i n koo pafs p ra ke n s peci a I i sti sch e b eg e I e i d i n g
In augustus 2074 is de landelijke overeenkomst vastgesteld over het bieden van specia-
listische begeleiding aan cliënten met een zintuigelijke beperking. Dit betekent dat het
College moet beoordelen of de beperkingen van de betreffende cliënt onder deze landelijke
afspraken vallen. En zo ja, dan heeft het College geen 'aparte'ondersteuningsplicht. Wel
geeft het College een beschikking af. Voor de doelgroep is een (landelijk) programma van
eisen vastgesteld (18 jaar of ouder). Het gaat om:

* Specialistische begeleiding doofblinde volwassen
* Specialistische begeleiding visueel volwassenen
* Specialistische begeleiding vroegdove volwassen

Doventolk
Opgemerkt wordt wel dat het College gehouden kan zijn om een maatwerkvoorziening te
verlenen aan de cliënt voor zover deze niet zijn opgenomen in de landelijke inkoop én de
cliënt vanwege de mate van zelfredzaamheid is aangewezen op deze specialistische vorm
van maatschappelijke ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan een doventolk bij het voeren
van een gesprek in de normale leefsituatie zoals een bezoek aan huisarts of specialist, een
notaris, de kerk, een conferentie of een ouderavond op school.

Kortdurend verblijf
Kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting van de mantelzorger, is onderdeel van
de wettelijke definitie van een maatwerkvoorziening (art. 1.1.1 eerste lid van de wet).
Nadat is vastgesteld dat de mantelzorger van de cliënt moet worden ontlast geldt nog een
ander specifiek criterium om in aanmerking te komen voor deze maatwerkvoorziening, De

cliënt is in voorkomende gevallen door het (tijdelijk/deels) wegvallen van de mantelzorg
aangewezen op ondersteuning welke gepaard gaat met permanent toezicht.
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Permanent toezicht kan verschillende doelen hebben en verschillen in intensiteit. Afhanke-
lijk daarvan kan de toezichtfunctie op verschillende manieren vorm krijgen. Het toezicht
kan gericht zijn op:
1, het bieden van ondersteuning of fysieke zorg, zodat tijdig in kan worden gegrepen bij

bijvoorbeeld valgevaar, of complicaties bij een ziekte;
2. het verlenen van ondersteuning of fysieke zorg op ongeregelde en/of frequente tijden,

omdat de cliënt zelf niet (meer) in staat is om hulp in te roepen;
3. het ingrijpen bij gedragsproblemen:

a. therapeutisch: gericht op verbetering van de gedragsstoornis of aanleren van ander
gedrag;

b. of preventief: voorkomen van escalatie en gevaar.

Omvang
Het College kan kortdurend verblijf voor een dagdeel of etmaal per week verlenen, waarbij
geldt dat kan worden afgeweken van de gestelde norm (art. 8.5 van de Verordening). Is
de cliënt daarentegen niet aangewezen op permanent toezicht, dan zou bijvoorbeeld deel-
name aan dagactiviteiten (dagbesteding) uitkomst kunnen bieden om de mantelzorger te
ontlasten. Het te bereiken resultaat van kortdurend verblijf in een instelling wordt slechts
geboden indien deze gericht is op het ontlasten van de mantelzorger met het oog op het
zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen laten wonen van de cliënt. Het kortdu-
rend verblijf wordt geboden in een instelling of in een accommodatie van een door het
College goedgekeurde aanbieder.

Vervoer
Onder deze maatwerkvoorziening is ook het vervoer begrepen naar de locatie waar het
kortdurend verblijf wordt geboden. Het is niet aannemelijk dat de cliënt zelf in staat is de
accommodatie te bereiken, Dit vervoer wordt in ieder geval noodzakelijk geacht indien de
mantelzorger niet in staat is de cliënt te brengen (en te halen) en er ook geen andere
vervoersmogel ij kheden zij n.

Respíjtzorg
Het is niet vereist dat het kortdurend verblijf slechts voor wekelijks (of maandelijks) ge-
bruik kan worden toegekend. Afhankelijk van de omstandigheden in het individuele geval
kunnen de periodieke aanspraken ook voor aaneengesloten gebruik worden toegekend en
gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin de mantelzorger op vakantie wil. Bij de
beoordeling van de aanspraak houdt het College in het algemeen rekening met de vraag
of de cliënt aanspraak kan maken op kort verblijf op grond van de Zorgverzekeringswet.

Hoofdstuk 7 Ondersteuning gericht op het wonen

Inleiding
In hoofdstuk 9 van de Verordening staan de vormen van maatschappelijke ondersteuning
genoemd die het College kan verlenen, wat de reikwijdte daarvan is en wat de te bereiken
resultaten zijn die daarbij gelden. Het College kan ondersteuning bieden in de vorm van
woonvoorzieningen (zie begripsbepaling in de Verordening). Voor wat betreft de reikwijdte
kunnen beperkende voorwaarden en/of weigeringsgronden aan de orde zijn. Het te berei-
ken resultaat bestaat uit het normaal gebruik kunnen maken van de woning waar de cliënt

Versie 17 november 2014 29



zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben. Het gaat om de ruimtes waarop de cliënt is aange-
wezen voor het verrichten van elementaire woonfuncties. Onder omstandigheden kan het
te bereiken resultaat tevens betrekking hebben op de berging, de toegang tuin of balkon
van de woning (zie verder hierna).

Het College kan aan de cliënt die aanspraak heeft op maatschappelijke ondersteuning
maatwerkvoorzieningen verlenen in de vorm van:
a, woonvoorzrenrngen;
b. voorziening om zich in en om de woning verplaatsen. Denk aan een rolstoel of een

traplift.

Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid
Met het oog op het normale gebruik van de woning kan een individuele voorziening worden
getroffen ten aanzien van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de
woning. Denk bijvoorbeeld ook aan het verbreden van een toegangspad of toegangsdeur.
Het moet gaan om elementaire woonfuncties en het opheffen of verminderen van proble-
men bij het normale gebruik van de woning. Dit betekent dat geen rekening wordt gehou-
den met voorzieningen met een therapeutisch doel (bijvoorbeeld dialyseruimten, thera-
peutisch baden). Ten behoeve van het gebruik van hobbyruimtes en studeerkamers wor-
den in beginsel geen woonvoorzieningen getroffen, omdat dit in het algemeen geen ruimtes
zijn met een elementaire woonfunctie. Verwezen wordt naar de begripsbepalingen van een
woning en het normale gebruik van de woning in artikel 1.1 lid 1 van de Verordening.

Woningaanpassingen
Met het inwerking treden van de Wmo 2015 wordt artikel 16 Woningwet geschrapt. De
eigenaar moet een noodzakelijke woningaanpassing die door het College of de cliënt wordt
aangebracht op grond van de Wmo 2015 accepteren. Dit om te voorkomen dat de eigenaar
door weigeren van toestemming een noodzakelijke aanpassing zou kunnen blokkeren.
Daarom regelt artikel 2.3.7 van de wet dat het College of de cliënt, zonder toestemming
van de eigenaar van de woning als bedoeld in artikel 7:2I5 BW, de noodzakelijke woning-
aanpassing kan (laten) aanbrengen. Wel moet de eigenaar in de gelegenheid worden ge-
steld daarover zijn mening te geven. Dit geeft de eigenaar de gelegenheid om bij uitvoe-
ringskwesties betrokken te zijn, In afwijking van artikel 7:216 lid 1 BW hoeft de woning-
aanpassing bij het vertrek van de cliënt niet te worden verwijderd. In de Wmo 2015 brengt
het College dan wel de cliënt de woningaanpassing aan. Het resultaat is echter gelijk aan
de regels die thans gelden: de cliënt hoeft bij vertrek de woningaanpassing niet ongedaan
te maken.

Derde-belanghebbende
Verder wordt opgemerkt dat de woningeigenaar derde-belanghebbende kan zijn bij het
toekennen van een woningaanpassing (vergelijk CRVB:2O13:2776). Denk bijvoorbeeld aan
de situatie waarin het College of de cliënt zelf een woningaanpassing of woonvoorziening
aanbrengen die in strijd is met bijvoorbeeld het vigerende Bouwbesluit.

Wettelijke afbakening
Uitleen van hul pmiddelen
Vanaf 1 januari 2013 is de uitleen van hulpmiddelen onder de werking van de Zorgverze-
keringswet (Zvw) gebracht. Of een verzekerde in aanmerking komt voor hulpmiddelen via
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de uitleen is afhankelijk van de vraag voor welke termijn hij daarop is aangewezen. In de
praktijk wordt nog steeds de zes maandentermijn gehanteerd (2x3 maanden uitleen).

Eenvoud i ge m o b i I i I iteitsh u I pm i ddel en
De reden om de rollator en andere eenvoudige mobililiteitshulpmiddelen uit het basispak-
ket van de zorgverzekering te halen is dat de verzekerden ook zelf een verantwoordelijk-
heid hebben en dat zij zorg waarvan de kosten te overzien zijn en die bij het dagelijks
leven behoren, zelf worden geacht te kunnen dragen. Voorbeelden van eenvoudige mobi-
liteitshulpmiddelen zijn krukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken en rollators.
Het College heeft daarvoor dan ook geen ondersteunings-plicht. Analoog aan de uitleg van
artikel 15 Participatiewet zijn de eenvoudige mobililiteitshulpmiddelen uit de AWBZ ge-
schrapt omdat deze voorzieningen gezien de lage kosten en de duurzaamheid voor eigen
rekening komen. Er kan weliswaar - voor de problematiek in voorkomende gevallen - aan-
leiding zijn voor de noodzaak tot ondersteuning, maar de eenvoudige mobililiteitshulpmid-
delen zijn bewust door de wetgever uit de voorliggende wettelijke regeling gehaald, Het
ligt dan ook niet op de weg van de gemeente om op grond van de Wmo 2015 die voorzie-
ning te verstrekken,

Specifieke criteria
De Verordening bepaalt een aantal specifieke criteria bij het verlenen van maatwerkvoor-
zieningen gericht op het wonen. Een daarvan gaat over het toepassen van het primaat
verhuizen.

Verordening : artikel 9.3
Primaat van verhuizen
Wanneer er hoge kosten verbonden zijn aan het aanpassen van de huidige woning of deze
woning niet kan worden aangepast,zalde mogelijkheid van verhuizen naareen geschikte
woning of een gemakkelijker geschikt te maken woning met de cliënt besproken worden.
Het primaat kan pas worden toegepast als de te verwachten kosten van woningaanpassing
van de woning in totaal meer zullen bedragen dan het bedrag zoals bepaald in het Besluit
maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2015.

Het is niet mogelijk een uitputtend overzicht te geven van alle mogelijke afwegingsfactoren
die een rol kunnen spelen, omdat elke situatie anders kan zijn. Wel wordt hieronder in
grote lijnen een overzicht gegeven van relevante factoren, die afhankelijk van de situatie,
een rol kunnen spelen bij de toepassing van het primaat.

Zwaarwegende redenen
Er kunnen zwaarwegende redenen zijn waardoor een uitzondering moet worden gemaakt
op het verhuisprimaat. Voorbeelden zijn:
1. Er blijkt uit medisch onderzoek een contra-indicatie voor verhuizen. Bijvoorbeeld als

niet verwacht wordt dat een (dementerende) cliënt binnen een redelijke termijn zal
aarden of vertrouwd zal kunnen geraken in de woning of woonomgeving én er geen
aanspraak bestaat op toegang tot de Wet langdurige zorg (langdurig verblijf).

2. Er blijkt uit onderzoek dat de medische situatie van de cliënt zich verzet tegen een
zoektijd/wachttijd naar een geschikte woning (art. 9.3 lid 1 onder b van de Verorde-
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ning). Uit het medisch advies moet dan bijvoorbeeld blijken wat een medisch aanvaard-
bare termijn is waarbinnen iemand over een aangepaste/geschikte woning moet be-
schikken. Dat is afhankelijk van de individuele situatie.

3. De aanwezigheid van mantelzorg door mensen in de directe omgeving van de woning
maakt het niet acceptabel dat de cliënt verhuist. Daarvan is sprake als de te verlenen
mantelzorg wordt geleverd in een bepaalde intensiteit en een wezenlijke bijdrage levert
aan het behoud van de zelfredzaamheid van de cliënt. Dat is bijvoorbeeld het geval als
de mantelzorg professionele hulp overbodig maakt en duidelijk is dat de mantelzorg in
zijn bestaande omvang en intensiteit bij een eventuele nieuwe woning niet (meer) kan
worden verleend. Ook hier geldt de beoordeling of er aanspraak bestaat op toegang tot
de Wet langdurige zorg (langdurig verblijf).

4. De verhuizing leidt tot inkomstenderving doordat bedrijfsmatige activiteiten niet meer
kunnen worden uitgeoefend.

5. Er is een substantiële stijging van woonlasten verbonden aan de woning waar naar moet
worden verhuisd.

Woo n I a stenco n seg ue nti es won i n g
Een nieuwe huurwoning kan een aanzienlijke stijging van de huurprijs met zich meebren-
gen, Deze huidige huurprijs wordt vergeleken met de huurprijs van de beschikbare woning
rekening houdend met het recht op huurtoeslag en eventueel toename of afname van het
wooncomfort. Het College beoordeelt in ieder geval of een eventuele huurlastenstijging de
draagkracht van de aanvrager te boven gaat. Bij toewijzing van een woning wordt door de
woningbouwcoöperaties rekening gehouden met de verhouding tussen het inkomen en de
toe te wijzen woning qua huurprijs op grond van de Wet op de huurtoeslag. Het kan ook
gaan om een koopwoning, Daarvoor gelden een aantal dezelfde uitgangspunten. Een stij-
ging van de woonlasten die aan de eigen woning verbonden zijn hoeven dan ook niet in de
weg te staan aan het toepassen van het primaat van verhuizen. Wel is het zo dat het
primaat van verhuizen niet is toegestaan als de cliënt en/of de mede-eigenaar van de
woning, bijvoorbeeld zijn partner, met een aanzienlijke restschuld blijven zitten na de ver-
koop. Of daarvan sprake is beoordeelt het College in het individuele geval.

Woonlastenconsequenties bij verhuizing eigen woningbezit
Om de woonlastenconsequenties voor woningeigenaren te berekenen worden de netto
woonlasten van deze eigen woning als volgt berekend:
* Rente die verband houdt met de woning (netto hypotheeklasten)
* Zakelijke lasten in verband met het hebben van eigendom
* Opstalverzekering

Vergelijking aanpassingskosten huidige woonruimte versus nieuwe woonruimte
Het College maakt een kostenafweging tussen het aanpassen van de huidige woonruimte
enerzijds en verhuizen (inclusief eventuele aanpassingskosten in de nieuwe woonruimte)
anderzijds. Daarbij worden de volgende kosten in elk geval meegenomen in de overwegin-
gen:
a. huidige en voorzienbare toekomstige aanpassingskosten van de reeds bewoonde woon-

ruimte; en/of
b. de eventuele aanpassingskosten van de nieuwe wonrng.
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Uitraasruimte
Bepaalde stoornissen van cliënten met een verstandelijke beperking, bijvoorbeeld hyper-
activiteit en moeilijkheden in het doseren van omgevingsprikkels, kunnen aanleiding geven
tot problemen bij het verblijf in de woning. Deze problemen kunnen worden opgevangen
door in de woning over een uitraaskamer te beschikken. Onder een uitraaskamer wordt
verstaan een verblijfsruimte waarin een cliënt die vanwege een gedragsstoornis ernstig
ontremd gedrag vertoont zich kan afzonderen of tot rust kan komen.

De voorwaarden (aangewezen zijn op) voor het toekennen van een uitraaskamer zijn:
* De cliënt beschadigt zichzell (zelfverwonding)
* De cliënt beschadigt de omgeving (vernielzucht)
* Er is sprake van niet corrigeerbaar gedrag door ongecontroleerde driftbuien of overma-

tige apathie

De uitraaskamer is bedoeld om de cliënt, die bovenstaande problemen ondervindt tegen
zichzelf te beschermen. Ook worden de ouders/verzorgers hierdoor in staat gesteld beter
toezicht uit te oefenen. Daarbij gaat het er om dat de uitraaskamer het belang van de
cliënt dient. Gaat het bij de gevolgen van de gedragsproblemen niet om de belangen van
de cliënt, maar om die van anderen, bijvoorbeeld doordat zij bestaan uit hinder voor die
anderen, dan is er geen sprake van een uitraaskamer in de zin van de Wmo. Verder zal
het College moeten beoordelen of het de maatwerkvoorziening kan weigeren omdat het
niet verantwoord is om in de eigen leefomgeving te blijven wonen en de cliënt toegang kan
krijgen tot de Wlz (langdurig verblijf).

Hoe zo'n ruimte er precies uit moet zien hangt af van de individuele situatie. Het is belang-
rijk dat de uitraasruimte prikkelarm is, dus met zo min mogelijke losse voorwerpen en
gebruikte materialen zonder uitstekende delen. Inrichtingselementen en zaken voor zorg-
of oppas (bijvoorbeeld en camerasysteem) vallen niet onder de ondersteuningsplicht, Dit
kan worden opgelost door een raam in de deur van de ruimte te zetten. Ook geluidsisolatie
om huisgenoten of buren tegen lawaai te beschermen valt niet onder de ondersteunings-
plicht.

Een arts en/of ergonomisch adviseur bepalen de noodzaak en de eisen voor een uitraas-
ruimte. In het algemeen zal sprake zijn van het aanpassen van een bestaande slaapkamer,

Hulpmiddelen
Dit zijn roerende zaken die bedoeld zijn om beperkingen in de zelfredzaamheid of de par-
ticipatie te verminderen of weg te nemen. Het kan gaan om een vervoersvoorziening maar
ook om roerende woonvoorzieningen. Of de cliënt in aanmerking komt voor een roerende
woonvoorziening, hangt af van de bouwkundige situatie van de woning en van de aanwe-
zige beperkingen van de cliënt in het normale gebruik van de woning. Waar mogelijk zal
uit oogpunt van herbruikbaarheid gekozen worden voor verstrekking van roerende woon-
voorzieningen in plaats van een woningaanpassing (aard en nagelvast). Ook zal bij voor-
keur met roerende woonvoorzieningen worden gewerkt in situaties waarin mensen op de
wachtlijst staan voor opname in een Wlz-instelling, tenzij aanspraak bestaat op een hulp-
middel op grond van de Zvw of Wlz. Ook geldt dit uitgangspunt in andere situaties waarin
de cliënt weliswaar voor een langere periode is aangewezen op de woonvoorziening, maar
waarin de verstrekking van een woningaanpassing als risico met zich meebrengt dat deze

Vers¡e 17 november 2014 33



op zichzelf n¡et voor langere tijd zal worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan terminale
situaties.

Rolstoel
Met het oog op het verplaatsen in en om de woning kan een rolstoel voor dagelijks zittend
gebruik worden getroffen. Het gaat in beginsel om het zich verplaatsen in en om de woning.
Dit ook met het oog op het kunnen bereiken van ruimtes in de woning die nodig zijn voor
het normale gebruik van de woning, Dat betekent ook dat het allereerst om verplaatsingen
gaat die direct vanuit de woning worden gedaan. Het gaat om cliënten die een rolstoel
nodig hebben omdat ze geen of onvoldoende loopcapaciteit hebben. Denk bijvoorbeeld aan
de situatie dat iemand niet in staat is om korte afstanden zelfstandig - al dan niet met een
loophulpmiddel - af te leggen. Hoewel een rolstoel strikt genomen geen vervoersvoorzie-
ning is, kan daar in het kader van deelname aan het maatschappelijk verkeer wel rekening
mee worden gehouden, Immers kan de cliënt een (elektrische) rolstoel ook gebruiken (of
kunnen gebruiken) voor verplaatsingen in de directe woon-en leefomgeving.

Incidenteel gebruik
In principe zal een hulpmiddel voor verplaatsing in, om en nabij het huis verstrekt worden
als men een dergelijke voorziening voor dagelijks (zittend) gebruik nodig heeft. Een rol-
stoel voor incidenteel gebruik valt hier niet onder. Doorgaans wordt deze gebruikt als men
zich elders moet verplaatsen en dat zonder een rolstoel niet kan, zoals tijdens een uit-
stapje. Voor dit soort rolstoelen kan gebruik gemaakt worden van speciaal hiervoor be-
schikbare uitleendepots, of van rolstoelen die op de plaats van bestemming beschikbaar
zijn, zoals in pretparken, dierentuinen en dergelijke.

Hoofdstuk 8 Ondersteuning bij het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer

Inleiding
Verordening : artikel 10. 1

Deelname aan het maatschappelijk verkeer heeft betrekking op het zich kunnen verplaat-
sen in de leefomgeving en medemensen te ontmoeten en sociale verbanden met hen aan
te gaan, gericht op zelfredzaamheid en participatie.

Verordening : artikel 10,2
Specifieke criteria

Primaat van het collectief vervoer
Blijkt uit de inventarisatie tijdens het gesprek dat het collectief vervoer een passende bij-
drage is, dan hanteert het College - in beginsel - het primaat van bijvoorbeeld de Regiotaxi
als goedkoopst passende bijdrage.

Tarief Openbaar Vervoer (OV) voor de Regiotaxt
Voor het gebruik van het OV is iedereen - ongeacht het hebben van beperkingen - een
gebruikelijk OV-tarief verschuldigd. Dat zijn algemeen gebruikelijke kosten. Gebruikers
van het collectief vervoer zijn de zogenaamde ritbijdrage verschuldigd dat afgeleid is van
het OV-tarief.

Verordening : artikel 10.3
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Resultaten
Het te bereiken resultaat ten aanzien van het zich kunnen verplaatsen kan bijvoorbeeld
bestaan uit:
a. het kunnen doen van boodschappen;
b. het kunnen onderhouden van sociale contacten;
c. het deelnemen aan activiteiten waaronder begrepen dagbesteding,
binnen de leefomgeving van de cliënt.

Omvang
Uit de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep blijkt dat voor de omvang in kilo-
meters in verband met de vervoersbehoefte in beginsel mag worden uitgegaan van maxi-
maal 1500 tot 2000 kilometer per jaar (vergelijk CRVB:2012:8V7463). Dit uitgangspunt is
ook neergelegd in artikel 10.3 lid 3 van de Verordening. Het College is hier strikt genomen
niet aan gehouden, het gaat immers om maatwerk. Artikel 10.3 lid 5 van de Verordening
bepaalt dat het College kan afwijken van de deze norm. Dat kan zowel naar beneden als
ook naar boven zijn. Het aangewezen zijn op een te bereiken resultaat boven deze alge-
mene norm moet door de cliënt wel aannemelijk worden gemaakt. Het College zal daar
onderzoek naar moeten doen.

Voo rl i g g e n de voo rzi en i n g
Het College is niet gehouden een maatwerkvoorziening te verlenen als aanspraak bestaat
op een voorziening op grond van een andere wettelijke aanspraak. Het moet gaan om een
werkelijke aanspraak en daarmee een afdwingbaar recht. Hieronder staan een aantal voor-
beelden genoemd.

Ziekenvervoer Zvw
Op grond van de Zvw bestaat aanspraak op zittend ziekenvervoer als de cliënt onder de
doelgroep valt (nierdialyses moet ondergaan, oncologische behandelingen met chemothe-
rapie of radiotherapie moet ondergaan , zich uitsluitend per rolstoel kan verplaatsen of het
gezichtsvermogen zodanig is beperkt dat hij zich niet zonder begeleiding kan verplaatsen)
of met succes een beroep kan doen op de hardheidsclausule. Ook ambulancevervoer valt
onder deZvw.

Leefuervoer WIA
Op grond van de WIA kan aanspraak bestaan op een zogeheten leefvervoersvoorziening
(art. 35 lid 3 WIA), Dat is een voorliggende voorziening als bedoeld in de begripsbepalingen
van de Verordening omdat de vervoersvoorziening betrekking heeft op dezelfde vervoers-
functie in de leefsfeer (CRVB:2OI2:8V9433). Verzekerden met een te hoog inkomen heb-
ben overigens geen aanspraak op deze WlA-voorziening. Dit betekent niet dat het College
om die reden een aanvraag mag afwijzen. Het hanteren van inkomensgrenzen is ook onder
de Wmo 2015 niet toegestaan.

Vervoer onderwijs
Er kan aanspraak bestaan op vervoer van en naar school op grond van de Verordening
Leerlingenvervoer. Het UWV kan vergoedingen en/of hulpmiddelen verstrekken voor leer-
lingen en studenten met een ziekte of handicap.
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Beleidsu itga ngspu nten
Algemeen gebruikelijke vervoersvoorzieningen
Bij de beoordeling van de aanspraak op een vervoersvoorziening wordt bezien of een al-
gemeen gebruikelijke voorziening zoals bijvoorbeeld een fiets met hulpmotor of brommer
een adequaat vervoermiddel is voor de cliënt. Het ligt op zijn weg om te stellen en te
onderbouwen dat de betreffende algemeen gebruikelijke voorzieningen in zijn geval geen
geschikte vervoermiddelen zijn in het zich kunnen verplaatsen binnen de leefomgeving
met het oog op zijn zelfredzaamheid en participatie.

Bereiken en gebruiken van het (niet vraagafhankelijk) openbaar vervoer
Ook wordt bij de beoordeling van de aanspraak onderzocht of het (niet vraagafhankelijk)
Openbaar Vervoer te voet, per fiets of in voorkomende gevallen per bus kan worden bereikt
en vervolgens kan worden gebruikt. Voor de vraag of cliënt bijvoorbeeld de bus (of ander
Openbaar Vervoer) kan bereiken en gebruiken is het redelijk om uit te gaan van de vraag
of de cliënt een afstand van 800 meter in 20 minuten kan afleggen. Mogelijk kan dat met
de gebruikelijke loophulpmiddelen zoals een rollator. Het spreekt voor zich dit ook afhan-
kelijk kan zijn van de afstand waarbinnen zich een opstaphalte bevind. In die gevallen
beoordeelt het College of de cliënt die afstand kan overbruggen met een voor hem alge-
meen gebruikelijk vervoermiddel.

Beoordeling aanspraak vervoersvoorziening
Bij de beoordeling van de aanvraag om een (collectieve) vervoersvoorziening worden ook
de volgende zaken meegenomen:

Mobiliteit:
* maximale loopafstand op goede dag
* maximale loopafstand op slechte dag
* gebruik loophulpmiddel: (rollator, wandelstok, kruk, etc.)
* gebruik rolstoel/scootmobiel: (type, bijvoorbeeld elektrische rolstoel)
* in staat gebruik te maken van de scootmobielpool (indien aanwezig en geschikt)

Uithoudingsvermogen:
* maximale reisduur
* kan gedurende de reis overstappen
* invloed weersomstandigheden op functioneren
* invloed tijdstip (overdag/avond) op functioneren

Organisatie en begeleiding van de reis
* kan zonder begeleiding met het OV
* kan met begeleiding in het OV, zonder begeleiding met de taxi
* kan met begeleiding in het OV en met begeleiding met de taxi
* kan alleen met begeleiding met de taxi

Combinatiemogelijkheden bij vervoer in de taxi
* kan met iedereen gecombineerd worden
* kan alleen met eigen doelgroep gecombineerd worden
* kan met niemand gecombineerd worden

Versie 17 november 2014 36



Omvang is maatwerk
De omvang van de maatwerkvoorziening(en) wordt afgestemd op:
* De eigen mogelijkheden van de cliënt (volgens de beoordeling van de aanspraak in

hoofdstuk 4 van de Verordening).
* Vervoersbehoefte, frequentie, afstand en tijdstip van de dag.
* De vervoersbehoefte gelet op de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt. Het ligt

op de weg van de cliënt om aannemelijk te maken dat het algemene uitgangspunt van
1500-2000 niet voldoende is hem in staat te stellen tot participatie. Denk bijvoorbeeld
ook aan situaties van noodzakelijk gebruik van de Regiotaxi alleen bij slecht weer of als
het donker is.

* Het beschikken over (maatwerk)voorzieningen waarmee de cliënt zich kan verplaatsen
in zijn leefomgeving.

" B¡j vervoersvoorzieningen die geschikt zijn voor de korte en/of middellange afstand gaat
het College er in het algemeen van uit dat daarmee voor 750 kilometer op jaarbasis kan
worden voorzien in de vervoersbehoefte. Dit betekent dus ook dat bijvoorbeeld het aan-
tal zones van de Regiotaxi hierop kan worden afgestemd.

Directe leefomgeving
Als leefomgeving in het kader van deelname aan het maatschappelijk verkeer wordt een
afstand van 15-20 kilometer rondom de woning als redelijk aangemerkt, zie begripsbepa-
ling in de Verordening. Deze afstand komt overeen met vijf zones openbaar vervoer. Wel
is het zo dat de cliënt een minimaal aantal basisvoorzieningen moet kunnen bereiken.
Daaronder vallen bijvoorbeeld een NS-station met dienstverlening, winkels voor het doen
van boodschappen en het ziekenhuis. De ondersteuningsplicht van het College is gericht
op de leefomgeving waarin in bovengenoemde aspecten te bereiken zijn, Wil de cliënt
sociale contacten onderhouden buiten de directe woon- en leefomgeving, dan geldt daar-
voor het landelijke vervoersysteem Valys (standaard- en hoog persoonsgebonden kilome-
terbudget). Dit brengt mee dat maatwerkvoorzieningen bestemd om zich buiten de eigen
leefomgeving te kunnen verplaatsen of mee te nemen, zoals aanhangers en oprijplaten,
niet onder de ondersteuningsplicht van het College vallen.

Vervoer in verband met vrijwilligerswerk
De (extra) vervoersbehoefte of kosten in verband met het verrichten van vrijwilligerswerk
vormt in beginsel geen aanleiding voor verstrekking van vervoersvoorzieningen. Uit de
WVG-jurisprudentie blijkt dat het redelijk is dat de vervoerskosten worden betaald door de
organisatie waarvoor het vrijwilligerswerk verricht wordt, Aangenomen wordt dat dit uit-
gangspunt ook geldt onder de Wmo 2015. Dit betekent wel dat het College kan afwijken
van het beleidsuitgangspunt als daar in het individuele geval aanleiding voor is.

Vervoersbehoeften en vervoersmogelijkheden
Naast het vereiste dat er geobjectiveerde beperkingen moeten worden ondervonden in het
zich verplaatsen in de leefomgeving is een te verstrekken vervoersvoorziening afhankelijk
van de vervoersbehoefte en de andere vervoersmogelijkheden van de cliënt met beperkin-
gen. Daaronder worden ook de mogelijkheden van de sociale omgeving van iemand ver-
staan. Dit is een belangrijk onderdeel van het onderzoek zoals dat tijdens het gesprek zal
plaatsvinden. Uitgangspunt is dat het collectief vraagafhankelijk vervoer (bijvoorbeeld Re-
giotaxi) geschikt is voor de verplaatsingen op de middellange afstand en dat het primaat
van het collectief vervoer wordt gehanteerd.
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Reg iotaxi pa ssende bijd rage
Of gebruik van de Regiotaxi voor deelname aan het maatschappelijk verkeer kan worden
aangemerkt als passende bijdrage in het individuele geval, is afhankelijk van de vervoers-
behoefte en frequentie van de verplaatsingen op de middellange afstand. Daaronder vallen
in ieder geval gerichte verplaatsingen. Daarbij geldt ook dat het hebben van enige wacht-
tijd bij gebruik van het collectief vervoer niet zodanig bezwarend is dat daardoor niet meer
gesproken kan worden van een voorziening die voldoende ondersteuning biedt.

Verplaatsingsgedrag
Bij het onderzoek naar de goedkoopst passende bijdrage is het noodzakelijk de vervoers-
behoefte van de cliënt vast te stellen. Deze behoefte wordt onderzocht aan de hand van
de volgende kenmerken:
. verplaatsingsgedrag;
o het verplaatsingsmotief (waarom); en
o de verplaatsingsbestemming (waarheen).

Het verplaatsingsmotief en de verplaatsingsbestemming
De ondersteuningsplicht voor vervoer is in beginsel gericht op "vervoer in het kader van
het leven van alledag in de directe woon- of leefomgeving". Het gaat in beginsel om ver-
plaatsingen die de gemiddelde Nederlander in zijn/haar eigen woonomgeving maakt, zoals
vervoer om boodschappen te doen, vrienden en familie te bezoeken, vervoer naar clubs
en sociaal-culturele of religieuze instellingen. Bestaat er geen aanspraak op medisch ver-
voer, dan valt het vervoer in verband met therapie of het bezoeken van medische behan-
delaars ook onder de compensatieplicht (CRVB:2010:8L4037).

Recreati eve beste m m i n g en
Recreatieve verplaatsingen kunnen deel uitmaken van het dagelijkse patroon van het leven
van alledag. In dat geval wordt met het treffen van een vervoersvoorziening ook met deze
bestemmingen rekening gehouden. Een vervoersvoorziening die uitsluitend wordt aange-
vraagd met het oog op recreatie en ontspanning, wordt echter niet in het kader van de
Wmo verstrekt. Te denken valt hierbij aan bewoners van een Wlz-instelling die de voorzie-
ning uitsluitend aanvragen om het vervoer van het jaarlijkse uitje te kunnen bekostigen/re-
gelen.

Medisch vervoer
Onderdeel van een vervoersbehoefte kan ziekenhuisbezoek of ander'medisch vervoer'zijn.
Het feit dat de cliënt met het collectief vervoer - in geval van een medische spoedsituatie
- niet of niet tijdig in het ziekenhuis kan komen vormt geen reden om het primaat niet toe
te passen (vergelijk CRVB:20\4:2101). De ondersteuningsplicht is in beginsel gericht op

verplaatsingen in de directe leefomgeving, Verplaatsingen in verband met medische spoed-
situaties vallen daar niet onder en voor zover geen aanspraak bestaat op een andere wet-
telijke aanspraak (in casu Zvw of AWBZ), valt het 'medisch' vervoer binnen de leefomge-
ving onder de Wmo.

Ernstig beperkte mobiliteit en vervoersbehoefte voortvloeiend uit zorgtaken
Bij een cliënt met beperkingen die uiterst beperkt mobiel is, moet in beginsel mede de
vervoersbehoefte die voortvloeit uit zorgtaken met betrekking tot minderjarige kinderen
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worden betrokken. Dit kan betekenen dat het collectief vervoer zich niet als passende
bijdrage laat kwalificeren. Daarbij wordt overigens wel rekening gehouden met de bijdrage
die van de andere ouder en andere daarvoor in aanmerking komende personen redelijker-
wijs kan worden gevergd. Dergelijke overwegingen spelen een rol bij een vervoersbehoefte
op zowel de korte als de middellange afstand waarvoor meerdere voorzieningen zijn aan-
9ewezen.

Niet gezamenlijk kunnen reizen
Bij de toekenning van collectief vervoer kan het voorkomen dat het gezin niet gezamenlijk
kan reizen. Op zichzelf genomen is het voorstelbaar dat het voor een gezin prettiger en
gemakkelijker is om samen te reizen. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat het niet samen
kunnen reizen niet betekent dat het collectief vervoer niet als passende bijdrage kan gel-
den. Gebruik maken van het collectief vervoer betekent namelijk niet dat het onmogelijk
is om een gezamenlijke bestemming te bereiken (vergelijk CRVB:2014:2101).

Collectief vervoer goedkoopst passende bijdrage?
Het spreekt voor zich dat bezien moet worden of de cliënt (medisch gezien) gebruik kan
maken van het collectief vervoer, al dan niet met begeleiding. Heeft de cliënt (medische)
begeleiding nodig bij dat vervoer, dan moet hij daar - in beginsel - zelf zorg voor dragen.
Bij het bezit van een begeleiderspas, heeft de begeleider gratis toegang voor het collectief
vervoer. Heeft de cliënt een vervoersbehoefte op de korte en middellange afstand, dan
kunnen twee vervoersvoorzieningen zijn aangewezen.

Aard van de beperkingen en bezit van eigen (aangepaste) auto
Het hanteren van het primaat van de Regiotaxi kan ook zijn toegestaan bij progressieve
aandoeningen. Het kan in voorkomende gevallen aannemelijk zijn dat een autoaanpassing
(of verdere aanpassingen) op zichzelf wel aangewezen zijn, maar dat het duidelijk is dat
de eigen (aangepaste) auto binnen afzienbare termijn niet meer kan worden gebruikt.
Deze overweging heeft ook betrekking op het kostenaspect (goedkoopst passende bij-
drage).

Kostenaspect
Het College is niet gehouden om het kostenaspect ambtshalve te beoordelen. Het is niet
zo dat het enkele feit dat de kosten van de door de cliënt gewenste vervoersvoorziening
lager zouden kunnen zijn dan de (tot de individuele deelnemer herleide) kosten van het
collectief vervoer meebrengt dat deelname aan het collectief vervoer geen passende bij-
drage is, dan wel er toe moet leiden dat de hardheidsclausule moet worden toegepast
(vergelijk CRVB: 2073:2795 en CRVB: 2009: 8H5467).

Bewone rs W I z- i n stel I i ng
Bewoners van een Wlz-instelling zullen in de regel een lagere vervoersbehoefte hebben
dan zelfstandig wonenden. Soms zijn er in het complex voorzieningen, zoals een winkel,
kapper en recreatieruimte voor diverse sociale activiteiten ondergebracht of in de dichte
nabijheid gerealiseerd. Te denken valt aan verzorgingshuizen eventueel met aanleunwo-
ningen erbij, verpleeghuizen en andere Wlz-instellingen. Bovendien kan het zijn dat een
aantal bestemmingen in de directe leefomgeving vervallen omdat daarin op andere wijze
wordt voorzien. Bewoners van intramurale instellingen hoeven bijvoorbeeld minder vaak
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boodschappen te doen, omdat de instellingen de maaltijden bereiden. Ook sommige geza-

menlijke sociale activiteiten waarvoor vervoer nodig is, worden vanuit de Wlz-instelling
georganiseerd, inclusief vervoer. Met deze verminderde vervoersbehoefte wordt bij de be-
oordeling van aanvragen voor vervoersvoorzieningen dan ook rekening gehouden.

I n cide nteel ro I stoe I g eb ru i k
Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan een rolstoel voor incidenteel gebruik worden
verleend indien een cliënt zich in en om de woning (beperkt) lopend kan verplaatsen, maar
zich niet lopend kan verplaatsen over de korte vervoersafstanden. Het gaat dan om cliën-
ten die rolstoelafhankelijk zijn. Dat wil zeggen dat er sprake is van een verminderde mo-
biliteit of uithoudingsvermogen waardoor de loopafstand zeer beperkt is. Een rolstoel voor
incidenteel gebruik (ook wel transportrolstoel genoemd) is doorgaans niet voor dagelijks
zittend gebruik noodzakelijk. Afhankelijk van de aard van het gebruik wordt eerst beoor-
deeld of gebruik gemaakt kan worden van een rolstoelpool, een rolstoel van de uitleen
(thuiszorgwinkel) of van rolstoelen die op de plaats van bestemming beschikbaar zijn. Dat
laatste is vaak het geval in bijvoorbeeld winkelcentrum, ziekenhuizen, pretparken en der-
gelijke.

Het kan echter ook gaan om een transportrolstoel waarop de cliënt is aangewezen om van
A naar B te komen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat iemand structureel niet in staat
is om hele korte afstanden zelfstandig - al dan niet met een loophulpmiddel - af te leggen.
In dat geval zijn de bovengenoemde mogelijkheden (rolstoelpool, uitleen) niet van toepas-
sing, Deze rolstoel kan worden meegenomen in het collectief vervoer of in de eigen auto,
In de praktijk zal dit echter niet vaak voorkomen.

Soorten vervoersvoorzieningen
Er zijn verschillende soorten individuele vervoersvoorziening die het College kan verstrek-
ken zoals:
* Scootmobiel
* Fietsvoorziening
* Gesloten buitenvervoer
* Autoaanpassing

Scootmobiel
Een scootmobiel is een open elektrische buitenwagen bestemd voor gebruikers met een

matige tot slechte sta- loopfunctie. De scootmobiel is bedoeld voor verplaatsingen in de

directe omgeving van de woning, het onderhouden van sociale contacten, het doen van
boodschappen, et cetera.

Voorwaarden
Een scootmobiel wordt alleen verstrekt als:
. er sprake is van een zekere sta- en loopfunctie, ook gelet op het kunnen maken van

transfers
. de cliënt een beperkte loopafstand heeft en gelet op de beperkingen en de vervoersbe-

hoefte op de korte afstand (directe omgeving) is aangewezen op een scootmobiel
. er niet op een andere wijze kan worden voorzien in deze vervoersbehoefte zoals met

een hand- of duwstoel of een aangepaste (niet algemeen gebruikelijke) fiets
. het collectief vervoer alleen niet in de vervoersbehoefte kan voorzren
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. de cliënt zelf het voertuig veilig kan bedienen en besturen (rijvaardigheidstest)

. er een mogelijkheid is om de scootmobiel te stallen en op te laden

Stalling
Het stallen van de scootmobiel dient op een adequate wijze te geschieden. Een aanwezige
schuur, berging, garage, bijkeuken of tuinhuisje kan in dit kader als adequaat worden
beschouwd. Heeft de cliënt geen mogelijkheden tot het stallen van de scootmobiel, dan
valt het realiseren daarvan onder de ondersteuningsplicht. Ook het afdekken van de
scootmobiel met een hoes, indien de cliënt, zijn huisgenoten of de mantelzorger daartoe
in staat zijn, kan een adequate oplossing zijn mits er een oplaadmogelijkheid voor handen
ts.

Fietsvoorzieningen
Fiets met hulpmotor voor de aanvrager jonger dan 76 jaar
Is de aanvrager jonger dan 16 jaar, dan is een fiets met hulpmotor niet algemeen gebrui-
kelijk (CRVB:2010:8N1265). Immers, kan niet de vergelijking met een brommer of ander
gemotoriseerd vervoer worden gemaakt omdat iemand jonger dan 16 jaar daar - wettelijk
gezien - niet op mag rijden. Het College zal in voorkomende gevallen moeten beoordelen
of de cliënt voor de beperkingen in zijn zelfredzaamheid en normale deelname aan het
maatschappelijk verkeer is aangewezen op een fiets met hulpmotor. Dit moet blijken uit
de noodzaak daarvoor, dat zal in de meeste gevallen een medische noodzaak zijn. Kort
gezegd: wat zijn de beperkingen in de (te wensen) activiteiten en draagt de maatwerk-
voorziening bij aan het opheffen of verminderen daarvan? Heeft het verstrekken van een
dergelijke fiets een therapeutisch doel (in beweging blijven of afvallen), dan valt dat in
principe niet onder de ondersteuningsplicht van het College.

Driewielfietsen en andere bijzondere fietsen
Bijzondere fietsen kunnen voor verstrekking in aanmerking komen. Te denken valt daarbij
aan driewielfietsen of handbikes. Driewielfietsen worden speciaal gebruikt door de cliënt
met beperkingen op evenwichtsgebied. Deze beperking maakt het gebruik van een nor-
male fiets - al dan niet met hulpmotor - gevaarlijk. Ook andere groepen cliënten met be-
perkingen kunnen gebaat zijn bij een driewielfiets, bijvoorbeeld vanwege een gestoorde
motoriek. Om aanspraak te maken op een dergelijk maatwerkvoorziening gelden dezelfde
voorwaarden als voor een scootmobiel, Verder geldt dat een normale kinderdriewieler voor
kinderen tot 4 jaar als algemeen gebruikelijk wordt beschouwd en daarom niet voor ver-
strekking in aanmerking komt. Driewielfietsen voor kinderen die speciaal bedoeld zijn voor
kinderen met beperkingen kunnen in beginsel voor verstrekking in aanmerking komen.

Gesloten bu itenvervoer
Ee n g eh a n d i ca ptenvoertu i g
Een gehandicaptenvoertuig is een voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een ge-
handicapte, niet breder is dan 1,10 meter niet langer dan 3,50 meter en niet hoger dan
2,00 meter en niet is uitgerust met een motor, dan wel is uitgerust met een motor waarvan
de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km per uur bedraagt
en geen bromfiets is (art. 1 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens). Deze voertui-
gen mogen op de voetpaden (stapvoets), fietspaden en rijbanen gebruikt worden.
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Voo rwa a rd e n v oo r toe ke n n i n g g e h a n d i ca pten voe rtu i g

Voor de cliënt geldt dat hij op eigen gesloten buitenvervoer moet zijn aangewezen en dat
de Regiotaxi of ander collectief vervoer al dan niet gecombineerd met een aanvullende
vervoersvoorziening niet de goedkoopst passende bijdrage is. Dergelijke situaties zullen
zich in de praktijk zelden voordoen.

Brommobiel
Dit betreft een gesloten buitenwagen die breder is dan 1,10 meter en is geen gehandicap-
tenvoertuig. De brommobiel lijkt op een kleine auto en mag alleen van de rijbaan gebruik
maken. De brommobiel wordt in beginsel niet op grond van de Wmo verstrekt.

Autoaanpassingen
Autoaanpassingen zijn erop gericht verplaatsingen mogelijk te maken in de leefomgeving
voor cliënten die daarvoor zijn aangewezen op een etgen auto.

Uitgangspunten bij de beoordeling autoaanpassng
* Is het gebruik van de eigen auto nodig voor het zich verplaatsen binnen de leefomgeving

per vervoermiddel én is het collectief (individueel) vervoer geen passende bijdrage?
* Is een autoaanpassing de goedkoopst passende bijdrage?
* Hoe staat het met de ouderdom en technische staat van de auto?
* Is de cliënt eígenaar en bestuurder van de auto? Onder de eigenaar van de auto kan

ook de wettelijk vertegenwoordiger van het kind worden verstaan waar de autoaanpas-
sing voor bestemd is.

* Is een auto ouder zeven jaar of ouder en is er al 75.000 kilometer of meer mee gereden?

Dan is een (flinke) aanpassing meestal niet meer verantwoord. Een technische keuring
van de auto door een onafhankelijke instantie (bijvoorbeeld de ANWB) is nodig om te
kunnen beoordelen of de aanpassing nog verantwoord is met het oog op de technische
staat en de verwachte levensduur van de auto, Bij een (flinke) aanpassing moet de auto
nog minimaal zeven jaar veilig kunnen rijden. Heeft een auto al meer dan 75.000 kilo-
meter gereden gaat het College daar niet van uit. De geldigheidsduur van het rijbewijs
wordt ook in ogenschouw genomen.

Algemeen gebruikelijk
Sommige autoaanpassingen kunnen algemeen gebruikelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan

stuur- en rembekrachtiging, de automatische versnelling of een auto met hoge instap.
Voor deze aanpassingen kan geen beroep worden gedaan op de Wmo (vergelijk
CRVB:2011:BU7l72).

Hoofdstuk 9 Persoonsgebonden budget

Inleiding
Een persoonsgebonden budget (pgb) vertegenwoordigt (een afgeleide van) de gelds-
waarde van de goedkoopst passende bijdrage van een maatwerkvoorziening die het Col-
lege in natura zou verlenen. Met een pgb kunnen diensten, zoals begeleiding, hulp bij het
huishouden of kortdurend verblijf worden ingekocht, maar ook een woonvoorziening of
een hulpmiddel, zoals een scootmobiel.

Vers¡e 1-7 november 2014 42



Beoordelingscriteria
In artikel 6.1van de Verordening zijn de wettelijke voorwaarden neergelegd, ter beoorde-
ling aan het College. Het College moet zich bij het toekennen van een persoonsgebonden
budget ervan overtuigen van het voldoen aan de voorwaarden. Het spreekt voor zich dat
de cliënt het College, desgevraagd, de daarvoor noodzakelijke inlichtingen of gegevens
verschaft en zijn medewerking verleend aan het onderzoek. Deze voorwaarden zijn cumu-
latief. In het algemeen geldt dat een persoonsgebonden budget niet mogelijk is als het
College, na de melding van de hulpvraag, een maatwerkvoorziening moet inzetten van-
wege een spoedeisende situatie. Verder zijn er nadere regels over het persoonsgebonden
budget neergelegd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2015.

Beoordeling van de voorwaarden

1. De cliënt is op eigen kracht, al dan niet met hulp uit zijn sociale netwerk of van zijn
vertegenwoordiger, voldoende in staat te achten tot een redelijke waardering van be-
langen aangaande de aan het pgb verbonden taken en in staat is deze op een verant-
woorde manier uit te voeren.

Het College beoordeelt of de cliënt - al dan met hulp van anderen - hiertoe in staat is.
Daarvoor kan het College in ieder geval de volgende feiten en omstandigheden in aanmer-
king nemen:
* Het beheersen van de Nederlandse taal
* De mate van beperkingen (licht, matig, zwaar) op het terrein van in ieder geval:

o sociale redzaamheid
o probleemgedrag
o psychisch functioneren
o geheugen- en oriëntatiestoornissen

* Het vermogen om een overeenkomst op te stellen of aan te gaan met degene aan wie
het pgb wordt besteed,

* Het vermogen om de degene, aan wie het pgb wordt besteed, aan te sturen bij de te
bieden maatschappelijke ondersteuning.

* In geval het risico bestaat dat er beslag wordt gelegd op het pgb, dan wordt niet voldaan
aan de hier bedoelde voorwaarde.

* Indien van toepassing. Wie de cliënt officieel heeft gemachtigd om zijn belangen ten
aanzien van het pgb te behartigen en de aan het pgb verbonden taken uit te voeren.

* 
t", College stelt aan deze persoon dezelfde eisen als aan de cliënt.

Vertegenwoordiger
Artikel 1.1.1 tweede lid van de wet bepaalt wat onder een vertegenwoordiger wordt ver-
staan. Dat kan dus een persoon zijn die de cliënt kan ondersteunen bij de voorwaarden die
gelden voor het recht op een persoonsgebonden budget. Als een curator, mentor of gevol-
machtigde ontbreekt, kunnen ook als vertegenwoordiger optreden:
* echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel van de cliënt; dan wel (als deze

ontbreekt);
" zijn ouder, kind, broer of zus.
Deze personen kunnen echter niet als vertegenwoordiger optreden als de cliënt dat niet
wenst. Dat moet het College in voorkomende gevallen onderzoeken.
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2. De cliënt stelt zich voldoende gemotiveerd op het standpunt waarom hij de maatwerk-
voorziening in de vorm van een pgb wenst te krijgen

Het pgb wordt alleen verstrekt op verzoek van de cliënt. Bij dat verzoek weet de cliënt
voldoende te motiveren waarom hij de maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb wenst
te krijgen. Het College stelt geen bijzondere eisen aan de motivatie. Wel kan de cliënt al

een budgetplan opgesteld hebben waarin de wens voor het pgb blijkt.

3. Er is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maat-
regelen voldoen aan de kwaliteitseisen van de wet en in redelijkheid geschikt zijn voor
het doel waaruoor het pgb wordt verstrekt.

In artikel 3.1 lid l van de wet staat dat een maatwerkvoorziening in elk geval:
* veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verstrekt,
* afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die

de cliënt ontvangt,
* verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende verantwoordelijk-

heid, voortvloeiende uit de professionele standaard;
* verstrekt wordt met respect voor en inachtneming van de rechten van de cliënt.

Hu I pm iddelen en won i ngaa n passi ngen
Ook voor deze maatwerkvoorzieningen geldt dat het College moet oordelen over de vraag
of met het pgb wel een kwalitatief verantwoorde maatwerkvoorziening wordt ingekocht. In
het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2OI5 zijn hierover nadere
regels gesteld.

Budgetplan
Aan het recht op een persoonsgebonden budget is de verplichting verbonden dat de cliënt
een budgetplan opstelt. In dat budgetplan wordt in ieder geval aangegeven:
* Aan wie het persoonsgebonden budget wordt besteed.
* Welke resultaten met de aan te schaffen of de in te kopen maatwerkvoorziening worden

bereikt en hoe dat gebeurt, Deze moeten overeenkomen met het bereiken van een,
door het College te bepalen, mate van zelfredzaamheid waarop de cliënt gelet op zijn
beperkingen is aangewezen.

* Waaruit blijkt dat de aan te schaffen of de in te kopen maatwerkvoorziening voldoet aan

de kwaliteitseisen die daar aan mogen worden gesteld. Hiermee worden de kwaliteits-
eisen bedoeld op grond van artikel 3.1 lid l van de wet. Uit het budgetplan moet blijken
of degene die de ondersteuning zal gaan bieden in kwalitatieve zin in staat is om het te
bereiken resultaat te behalen. Dat is vanzelfsprekend mede afhankelijk van de mate
van zelfredzaamheid van de cliënt en of daarin lichte, matige of zware beperkingen
worden ondervonden, Bij de aanschaf van een hulpmiddel of woonvoorziening uit het
pgb hanteert het College de regels die zijn neergelegd in het Besluit maatschappelijke
ondersteuning gemeente Weert 2015.

Heroverweging
Op grond van artikel 2.3.9 van de wet is het College bevoegd om besluiten te heroverwe-
gen. Bij het toekennen van een persoonsgebonden budget beoordeelt het College of de
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resultaten, zoals opgenomen in het budgetplan, ook daadwerkelijk worden of zullen wor-
den behaald.

Besteding persoonsgebonden budget sociaal netwerk
Artikel 6.1 l¡d 2 onder d van de Verordening bepaalt dat uit het persoonsgebonden budget
geen personen uit het sociale netwerk mogen worden betaald, tenzij dat leidt tot effectie-
vere en meer doelmatige ondersteuning. Daarmee is op voordracht van het College aan
de raad bedoeld nadere invulling te geven aan de kwaliteit van de ondersteuning door een
persoon uit het sociale netwerk kan worden verleend.
Zeker voor zeer kwetsbare burgers is het van groot dat zij de ondersteuning krijgen die zij
nodig hebben met uiteindelijk het oog op het zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen
blijven wonen. Afhankelijk van het individuele geval kan het dan ook zijn dat juist personen
uit het sociale netwerk kwalitatieve ondersteuning kunnen bieden die effectiever en doel-
matiger is. Maar dat kan ook anders liggen. Dat vraagt om een beoordeling van het indi-
viduele geval.

Be I e i d s u itg a n g s p u nte n
Bij de beoordeling van de mogelijkheid tot betaling aan iemand uit het sociaal netwerk zal
het volgende door het College worden meegewogenl
* Als eerste motiveert de cliënt zijn keus om met het persoonsgebonden budget iemand

uit het sociaal netwerk in te schakelen.
* De persoon uit het sociale netwerk mag daarbij op geen enkele wijze druk op de cliënt

hebben uitgeoefend bij zijn besluitvorming.
* Is de persoon uit het sociale netwerk in staat om de gevraagde hulp te bieden?

" Is de kwaliteit van de geboden ondersteuning voldoende geborgd?

Wei g eri ng pe rsoo n sg ebo nde n bu dg et
Indien de cliënt een persoonsgebonden budget wenst controleert het College of een eerder
besluit waarmee een persoonsgebonden budget is toegekend is ingetrokken onder toepas-
sing van artikel 2.3.LO lid 1 onder a, d of e van de wet. Het College is in voorkomende
gevallen bevoegd het persoonsgebonden budget te weigeren (art. 2.3.6lid 5 onder b van
de wet), Bij toepassing van deze weigeringsrond hanteert het College het uitgangspunt
van een termijn die ieder geval drie jaar gelegen voor het verzoek om een persoonsge-
bonden budget.

Het meerdere weigeren (zelf betalen)
Indien de cliënt het persoonsgebonden budget wenst te besteden aan een duurdere maat-
werkvoorziening dan waar het College het persoonsgebonden budget op heeft gebaseerd,
geldt dat de cliënt het meerdere zelf moet betalen, Let wel ook in die gevallen gelden nog
steeds de algemene voorwaarden van bijvoorbeeld de kwaliteit. Het meerdere dat aan de
maatwerkvoorziening wordt besteed door de cliënt wordt dan door het College geweigerd.

Hoogte persoonsgebonden budget
De cliënt kan het persoonsgebonden budget besteden aan hulpmiddelen, vervoersvoorzie-
ningen, woningaanpassingen of diensten.

Verordening : artikel 6, 1

Hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen
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De hoogte van het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen, hulpmiddelen
en woningaanpassingen bedraagt in ieder geval niet meer dan de huur- dan wel aanschaf-
prijs van de goedkoopst passende bijdrage, waaronder gerekend onderhoud, reparatie en
verzekering zoals die door het college aan de aanbieder verschuldigd is. Indien dit niet
mogelijk is stelt het College de hoogte van het persoonsgebonden budget vast op basis
van een offerte. Dat kan een offerte zijn die het College zelf opvraagt of een offerte die
door de cliënt wordt overhandigd. Het kan in voorkomende gevallen ook om meerdere
offertes gaan zodat het College de goedkoopst passende bijdrage kan vaststellen.

Deskundigenadvies
Hierbij kan een (medisch) advies overigens ook een rol spelen. Denk aan situaties waarin
niet duidelijk is op welke maatwerkvoorziening de cliënt wel of niet is aangewezen en het
College niet ter zake deskundig is. Of kan advies zijn aangewezen voor het antwoord op
de vraag of een woningaanpassing noodzakelijk is. En zo ja, wat de omvang daarvan moet
zijn. Woningaanpassingen kunnen namelijk vaak inpandig worden opgelost in plaats van
het realiseren van een aanbouw. Een (medisch) advies kan uiteraard ook noodzakelijk zijn
bij diensten.

Diensten
Onder diensten vallen begeleiding, dagbesteding, hulp bij het huishouden en kortdurend
verblijf. De hoogte van een persoonsgebonden budget voor diensten is onder meer afhan-
kelijk van degene bij wie de maatschappelijke ondersteuning wordt ingekocht. Het per-
soonsgebonden budget is afgeleid van het tarief waarvoor het College deze dienst(en)
heeft ingekocht. Zie hiervoor het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert
2015. De hoogte van het pgb is afhankelijk van degene die de ondersteuning gaat leveren.

Hoofdstuk 1O Tegemoetkoming meerkosten

Inleiding
Verordening: hoofdstuk 13

Uit artikel 2.L.7 van de wet blijkt dat het bij de tegemoetkoming meerkosten niet hoeft te
gaan om een cliënt. Gesproken wordt over de persoon met een beperking of chronisch
psychisch of psychosociaal probleem die in verband daarmee aantoonbare of aannemelijke
meerkosten kan hebben. De tegemoetkoming dient ter ondersteuning van de zeftredzaam-
heid en participatie. In hoofdstuk 13 van de Verordening is een limitatief aantal kosten-
soorten bepaald die in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming. Nadere re-
gels waaronder de hoogte van de tegemoetkoming zijn neergelegd in het Besluit maat-
schappelijke ondersteuning gemeente Weert 2015.

Op aanvraag
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de meerkosten gelden de regels
van de melding van een hulpvraag en het gesprek niet. Als hoofdregel geldt dat de tege-
moetkoming slechts op aanvraag wordt verleend, tenzij de Verordening anders bepaald.
Ook geldt dat de aanvraag moet worden ingediend voordat de kosten worden gemaakt.
Het College sluit aan bij de uitgangspunten zoals die in de Participatiewet gelden (art. 41
en 44 Pw), Dat betekent dat als de aanvrager zich meldt met het oog op het indienen van
een aanvraag, het College hem in de gelegenheid stelt zijn aanvraag in te dienen. Dat kan
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door bijvoorbeeld een aanvraagformulier toe te sturen. De aanvraag moet door de belang-
hebbende zo spoedig mogelijk worden ingediend. Als uitgangspunt hanteert het College
tien werkdagen. Wordt de aanvraag tijdig ingediend, dan wordt de tegemoetkoming in
principe verleend vanaf de datum van de melding.

Geen aanvraag
In afwijking van de hoofdregel geldt één uitzondering bij de verhuis- en herinrichtingskos-
ten. Het College kan in het geval dat het primaat van verhuizen wordt toegepast, zonder
aanvraag, een tegemoetkoming voor verhuis- en herinrichtingskosten toekennen. Zie voor
toepassen primaat hoofdstuk 7 van deze beleidsregels.

Aanspraak voorliggende voorziening
Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling dat dubbele vergoedingen voor (meer)kosten
worden gedaan. Daarom bepaalt de Verordening dat geen recht op een tegemoetkoming
bestaat voor zover aanspraak bestaat of kan bestaan op vergoeding op grond van een
voorliggende voorziening, Er kan geen limitatief aantal worden gegeven van voorliggende
voorzieningen. Twee voorbeelden. Een verhuiskostenvergoeding van de woningstichting
op grond van artikel 119 Besluit Beheer Sociale huursector, de leefuervoersvoorziening op
grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen zijn voorliggende voorzienin-
gen.

Uitbetaling
Het is afhankelijk van de kostensoort op welke wijze en wanneer de tegemoetkoming wordt
uitbetaald. In het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2015 zijn daar-
voor regels neergelegd.

Hoofdstuk 11
rugvordering

Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking en te-

Inleiding
In hoofdstuk 14 van de Verordening zijn bepalingen opgenomen over het aantasten van
rechten van cliënten. Daarvoor kan rechtvaardiging worden gevonden indien sprake is van
de situaties zoals genoemd. Deze hebben betrekking op het - door de cliënt - verstrekken
van onjuiste inlichtingen. Het gaat in alle gevallen om een bevoegdheid van het College
(kan-bepaling), Bij de toepassing van de bepalingen van dat hoofdstuk hoort een afweging
tussen alle bij het te nemen besluit betrokken belangen. Het algemeen belang (terugvor-
dering van gemeenschapsgeld) dient afgezet te worden tegen het individueel belang (niet
terugvorderen). Dat deze afweging daadwerkelijk is gemaakt, moet ook blijken uit het
terugvorderi ngsbesl u it,

Ten onrechte verleende of betaalde bedragen als gevolg van schending inlichtingenplicht
Als uitgangspunt geldt dat tot terugvordering van de ten onrechte verleende of betaalde
bedragen wordt overgegaan als er sprake is van het schenden van de inlichtingenplicht.
De hoogte van de terugvordering wordt gebaseerd op het reeds door de Svb uitbetaalde
persoonsgebonden budget of de reeds uitbetaalde tegemoetkoming meerkosten, Wanneer
een toekenningsbesluit van een maatwerkvoorziening in natura wordt ingetrokken dan
wordt de hoogte van de terugvordering gebaseerd op de geldswaarde daarvan. De hoogte
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daarvan wordt gebaseerd op de datum/periode waarop het intrekkings- of herzieningsbe-
sluit betrekking heeft. In voorkomende gevallen kan de cliënt de eventueel opgelegde en
betaalde bijdrage in de kosten terugvragen van het CAK.

Zeer dringende redenen
Verder kunnen zeer dringende redenen in de persoonlijke of familiare sfeer aanleiding zijn
om niet tot terugvordering of verdere invordering over te gaan.

Verordening : artikel 14. 1

Beëindigen
Er wordt gesproken van een beëindiging als de inwerkingtreding van het besluit ingaat
vanaf het heden of naar de toekomst toe. Beëindiging heeft dus, in tegenstelling tot een
herziening/intrekking, geen terugwerkende kracht. In artikel 14.1 van de Verordening
staan de situaties waarin het College kan overgaan tot beëindiging van de maatwerkvoor-
ziening of de tegemoetkoming meerkosten. Het zich niet houden aan de verplichtingen
verbonden aan het gebruik van de maatwerkvoorziening die in bruikleen is toegekend, kan
leiden tot beëindiging van die voorziening. Het College zal bij die beëindiging wel moeten
overwegen of het daarvoor een andere maatwerkvoorziening in de plaats stelt. De verwijt-
baarheid in aanmerking nemende brengt dan mee dat het College mag volstaan met
slechts het strikt noodzakelijke ten behoeve van de zelfredzaamheid en participatie van de
cliënt. Dat zou ook kunnen betekenen dat de cliënt enige ongemakken voor lief moet ne-
men. Denk bijvoorbeeld aan collectief veryoer voor de korte afstand in plaats van de door
het College beëindigde toekenning van de scootmobiel. In geval van overlijden van de
cliënt is de termijn van de beëindiging van het persoonsgebonden budget bepaald. In geval
van het beëindiging van de maatwerkvoorziening zorgt het College voor een algehele af-
wikkeling van onder meer de rechten en verplichtingen tussen de cliënt (of de erven) en
de gemeente.

Verordening: artikel t4.2lid I

Plicht tot inlichtingen
De cliënt die een maatwerkvoorziening of een tegemoetkoming meerkosten heeft ontvan-
gen is verplicht wijzigingen die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van het (voort-
duren van het) recht, uit eigen beweging en zo spoedig mogelijk aan het College door te
geven. Het gaat hier om alle gegevens en feitelijkheden waarvan redelijkerwijs veronder-
steld kan worden dat zij van belang zijn, zoals de staat van een in bruikleen verstrekt
voorwerp, gewijzigde burgerlijke staat, verandering in gezinssamenstelling, verhuizing, het
feit dat geen gebruik meer wordt gemaakt van de maatwerkvoorziening, etc. Het gaat
daarbij ook om de maatwerkvoorziening die in de vorm van een persoonsgebonden budget
is toegekend. Deze voorwaarden worden opgenomen in de beschikking,

Verordening: artikel L4.2 lid 2

Herziening en intrekking
Het (deels) ongedaan maken van een aanspraak over een periode in het verleden, wordt
herzien/intrekken genoemd. Herziening/intrekking van het bedoelde besluit is het met te-
rugwerkende kracht opnieuw beslissen over de aanspraak over een periode in het verleden,
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waarbij de aanspraak afwijkend wordt vastgesteld of er in het geheel geen aanspraak heeft
bestaan.
Een reden om tot herziening of intrekking over te gaan heeft te maken van het verstrekken
van onjuiste inlichtingen die tot een ander besluit zou hebben geleid indien de cliënt wel
de juiste inlichtingen had verstrekt. Ook kan het niet of niet volledig voldoen aan de ge-
stelde verplichtingen aan het persoonsgebonden budget, uit hoofdstuk 6 van de Verorde-
ning of de daarop gebaseerd nadere regels, kunnen leiden tot herziening of intrekking van
het toekenningsbesluit. Verder geldt overigens de wettelijke bevoegdheid van het College
om toekenningsbesluiten te heroverwegen en eventueel over te gaan tot intrekken van dat
besluit (zie art. 2.3,10 van de wet).
Verordening : artikel 14.3

Terugvordering en verrekenen
In de wet is slechts één terugvorderingsgrond opgenomen ten aanzien van cliënten en/of
degene die zijn medewerking heeft verleend aan het'misbruik'van de wet. Namelijk indien
opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van juiste of
volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid. Er is daarom gekozen de
terugvorderingsgronden in de Verordening uit te breiden. Uit de jurisprudentie die onder
de Wmo 2007 tot stand is gekomen blijkt dat een terugvorderingsbepaling in de Verorde-
ning voldoende grondslag biedt om tot terugvordering over te gaan. Voor zover sprake is
van de wettelijke terugvorderingsbepaling kan het College het terug te vorderen bedrag
bij dwangbevel invorderen. Dat geeft een executoriale titel. Bij andere terugvorderings-
gronden moet de invordering langs civielrechtelijke weg plaatsvinden. Denk aan de terug-
vordering van de tegemoetkoming meerkosten als bedoeld in hoofdstuk 13 van de Veror-
dening. Of sprake isvan onverschuldigde betaling (artikel 6:203 e.v. BW) zal in de praktijk
geen problemen opleveren, mits het College een herzienings- of intrekkingsbesluit neemt.
De Verordening biedt ook de bevoegdheid om over te gaan tot verrekening met een per-
soonsgebonden budget of een tegemoetkoming meerkosten. Wel moet rekening worden
gehouden met de individuele situatie. Immers, kan het College - gelet op de ondersteu-
ningsplicht - niet zonder meer over gaan tot volledige verrekening.

Hoofdstuk 12 Deskundigenadvies

Inleiding
In het algemeen geldt dat het College allereerst een standpunt moet innemen of het zelf
over de deskundigheid beschikt om de aanspraak op een maatwerkvoorziening te kunnen
beoordelen. Daarvoor moet het College zelf in staat zijn:
* de beperkingen op het gebied van de zelfredzaamheid en participatie te kunnen vast-

stellen (wettelijk toetsingskader)
* te beoordelen of er in het individu gelegen omstandigheden zijn waaraan het recht op

een persoonsgebonden budget in de weg staat (wettelijke voorwaarden)
* de goedkoopst passende bijdrage (maatwerkvoorziening) te indiceren en te selecteren

aan de hand van de door een arts vastgestelde (medische) beperkingen
* zaken van technische aard te beoordelen, zoals die bij woningaanpassingen aan de orde

kunnen zijn

Versie 17 november 2014 49



Als vuistregel kan gelden dat als dat oordeel betrekking heeft op een medische kwalificatie
van lichamelijke of geestelijke gebreken en de beperkingen die daaruit kunnen voort-
vloeien, het college in beginsel niet ter zake kundig kan zijn. Afhankelijk van de aard van
de problematiek moet het college, zoals gezegd, cliënt zelf laten onderzoeken door een
deskundige die (zonodig) op het niveau van een arts functioneert.

Afhankelijk van de aard van de problematiek moet het College, zoals gezegd, cliënt zelf
laten onderzoeken door een deskundige die (zonodig) op het niveau van een arts functio-
neert.

Beoordeling advies
De inhoud van het (medische) advies wordt beoordeeld aan de hand van de volgende
indicatoren:

Onderzoeksmethode en informatie
* Hieruit moet blijken op welke datum, manier en plaats door welke adviseur (naam en

zijn deskundigheid) onderzoek is verricht. Dat kan door een huisbezoek, een telefoon-
gesprek, maar ook zonder de cliënt te spreken. In dat laatste geval heeft mogelijk alleen
dossieronderzoek plaatsgevonden of heeft de adviseur contact gehad met de behande-
lende sector, bijvoorbeeld de huisarts of een andere behandelaar. Dat moet blijken uit
het advies! Ook moet het advies vermelden of de adviseur zelf (lichamelijk) onderzoek
heeft gedaan, en zo niet, wat daarvan de reden is.

* Is het advies alleen gebaseerd op een anamnese, dan is het in veel gevallen niet volle-
dig. Uit het advies moet blijken hoe de anamnese zich verhoudt tot resultaten van het
(eigen) onderzoek en/of de conclusies die daaraan worden verbonden.

* Uit advies moet blijken wat de deskundigheid is van de adviseur. Dat kan blijken uit de
ondertekening van het advies.

* Is de cliënt onder behandeling en is zijn behandelaar niet geraadpleegd, dan moet het
advies vermelden waarom de adviseur dat niet noodzakelijk acht.

* Het advies moet gebaseerd zijn op actuele feiten en gegevens. De term 'actueel' laat
zich niet als standaard kwantificeren, maar is afhankelijk van de individuele situatie.

* Uit het advies moet blijken volgens welke maatstaven het onderzoek is verricht.
* Heeft de adviseur intercollegiaal overleg gevoerd, dan moet het advies vermelden waar

dat overleg betrekking op had en wat de invloed is geweest op de inhoud en de conclu-
sie(s) van het advies.

* De bevindingen van de adviseur moeten zodanig zijn gepresenteerd dat controle ervan
(ook) door een andere deskundige mogelijk is.

* Als de adviseur (namens het college) een expertiseonderzoek laat uitvoeren, dan mag
aan die deskundige worden gevraagd beperkingen vast te stellen. In die gevallen wor-
den zware eisen gesteld aan de deskundigheid van die adviseur.

Probleemanalyse in het advies
* Hieruit moet inzichtelijk blijken of de cliënt (langdurig) beperkingen ondervindt in zijn

zelfredzaamheid en participatie. En zo ja, welke dat zijn en of die beperkingen moeten
leiden tot het verlenen van een maatwerkvoorziening of juist niet omdat gebruik ge-
maakt kan worden van andere oplossingen.
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* In het advies moeten allereerst alle relevante feiten worden vermeld die tijdens het
onderzoek naar voren zijn gekomen en vervolgens moeten deze feiten zijn betrokken in
de probleemanalyse en de conclusie(s),
Het advies moet vermelden wat de stoornis (verlies van functies of anatomische eigen-
schappen) is en welke beperkingen (problemen bij uitvoeren van activiteiten) daar uit
voorvloeien.
Het advies zelf mag geen diagnose bevatten.
Het is van belang dat het advies vermeld wat de prognose van de beperkingen is, zo
mogelijk met een tijdpad. Een prognose kan progressief of stationair zijn.

Inhoud, motivering en gegevens van het advies
* Het advies moet inzichtelijk en logisch zijn.
* De bevindingen van de adviseur moeten zodanig zijn gepresenteerd dat controle ervan

(ook) door een andere deskundige mogelijk is.
* Het advies moet zijn voorzien van een deugdelijke en voor derden kenbare schriftelijke

motivering.
* Het College moet inzage hebben in de stukken die ten grondslag liggen aan het advies.

Denk aan een verklaring van de specialist die door de adviseur is opgevraagd en ont-
vangen.

Conclusie(s) en ondertekening van het advies
* De conclusie(s) van de adviseur moeten aansluiten op zijn bevindingen en mogen daar

zeker niet mee in tegenspraak zijn.
* Het advies wordt ondertekend door de adviseur zelf en eventueel (ook) door de adviseur

(meestal een arts) onder wiens verantwoordelijkheid het advies tot stand is gekomen.
* Het advies moet vermelden dat de strekking ervan is verteld aan de cliënt en of deze

zich daarin kan vinden.

Bijlagen

I Onderzoek dreigende overbelasting
Algemeen
Het College onderzoekt altijd of er in de individuele situatie moet worden afgeweken van
de algemene regels. Reden om in de individuele situatie af te wijken, kan zijn dat degene
van wie wordt verwacht datzij taken of activiteiten overneemt in het kader van gebruike-
lijke hulp, overbelast dreigt te raken (hierna de huisgenoot). Overbelasting is: meer be-
lasten dan het prestatievermogen toelaat. In medische kringen praten we over
het(on)evenwicht tussen draagkracht(belastbaarheid) en draaglast (belasting). Overbelas-
ting kan veroorzaakt worden door een combinatie van symptomen van lichamelijke of psy-
chische aard en wordt bepaald door in- en uitwendige factoren.

Factoren die van invloed zijn op de draagkracht:
* lichamelijkeconditie huisgenoot
* geestelijke conditie huisgenoot
+ wijze van omgaan met problemen (coping)
* motivatie voor ondersteunings- en/of zorgtaak
* sociaal netwerk

+
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Factoren die van invloed zijn op de draaglast:
* omvang en mate van (on)planbaarheid van ondersteuningstaken; ziektebeeld en prog-

nose
* inzicht van persoon in ziektebeeld van de cliënt
* woonsituatie
* bijkomende sociale problemen
* bijkomende emotionele problemen
* bijkomende relationele problemen
* Onderzoek naar de draaglast en draagkracht

Het kan soms heel duidelijk zijn dat de huisgenoot overbelast is. Is dit minder duidelijk,
dan zal dit in het gesprek maar zeker bij de beoordeling van de aanspraak (indicatie)
moeten worden uitgediept. De beperkingen in de belastbaarheid vanwege de gezondheid
van de huisgenoot dienen te worden beoordeeld door een arts. In voorkomende gevallen
kan het opnemen van contact met de behandelende sector volstaan om hierover een oor-
deel te vormen. In andere gevallen zal om een extern (medisch) advies moeten worden
gevraagd.

Het onderzoeken van overbelasting
Onderzoeksvragen die de Wmo-consulent zouden kunnen helpen bij het verkrijgen van een

indruk over de eventuele overbelasting van de huisgenoot:
* Wat zegt de huisgenoot er zelf over, hoe ervaart hij of zij het ondersteunen en/of bieden

van zorg?
* Hoe is de (lichamelijke en geestelijke) gezondheid van de huisgenoot?
* Tijn er signalen van overbelasting: nervositeit, vermoeidheid?
* Heeft de huisgenoot een uitlaatklep? Heeft hij of zij de mogelijkheid om activiteiten

buitenshuis te doen?
* Kan iemand zijn verhaal kwijt bij vrienden, familie of professionals? Wordt er respijtzorg

geboden zodat de huisgenoot even op adem kan komen?
* Hoe is de relatie tussen de huisgenoot en de cliënt? Hoe stelt de cliënt zich op, veelei-

send of juist dankbaar? Kan de huisgenoot grenzen aangeven en 'nee' zeggen? Is er
irritatie tussen de huisgenoot en de cliënt?

* Heeft de huisgenoot inzicht in de beperkingen van de cliënt? (Als men weet dat bepaald
gedrag uit bijvoorbeeld een ziekte of aandoening voortkomt, kan het gemakkelijker zijn
dat gedrag te accepteren)

* Hoeveel tijd heeft de huisgenoot? Heeft iemand een baan, een eigen gezin, een ander
familielid dat ondersteuning of zorg (verpleging en verzorging) behoeft? Voorbeeld. Een

echtgenoot ondervindt beperkingen terwijl zijn vrouw ook al voor haar ouders zorgt.
* Is de ondersteuning of de zorg te plannen of is er continu controle en toezicht nodig?
* Hoe is de prognose? (Een terminale situatie is altijd zwaat, maar een situatie die lang-

durig en stabiel is, kan ook veeleisend zijn)
* Wat zijn de knelpunten in de ondersteuning en/of de zorg?
* nHoe is de woonsituatie? Woont men afgelegen, of in een flat zonder lift zodat de cliënt

en de huisgenoot min of meer samen opgesloten zitten.

Symptomen die zouden kunnen wijzen op overbelasting
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Diverse symptomen zijn waar te nemen bij (dreigende) overbelasting. De mate waarin ze

zich manifesteren, zal van persoon tot persoon verschillen. Daarnaast dient men zich te
bedenken dat het hierbij om veelal aspecifieke symptomen gaat die ook bij andere stoor-
nissen kunnen passen. Dit is een van de redenen waarom de beoordeling hiervan bij een
(medisch) adviseur moet worden neergelegd. Het bestaan van deze symptomen moet dus
als een mogelijk signaal worden opgevat.

Mogelijke symptomen van overbelasting zijn:
* Gespannen spieren, vaak in schoudergordel en rug
* Hoge bloeddruk
* Gewrichtspijn
* Gevoelens van slapte
* Slapeloosheid
* Migraine, duizelígheid
* Spierkrampen
* Verminderde weerstand, ziektegevoeligheid
* Opvliegingen
* Ademnood en gevoelens van beklemming op de borst
* Plotseling hevig zweten
* Gevoelens van beklemming in de hals
* Spiertrekkingen in het gezicht
* Verhoogde algemene prikkelbaarheid, boosheid, (verbale) agressie, zwijgen. Ongeduld
* Vaak huilen
* Neerslachtigheid
* Isolering
* Verbittering
* Concentratieproblemen
* Dwangmatig denken, niet meer kunnen stoppen
* Rusteloosheid
* Perfectionisme
* Geen beslissingen kunnen nemen
* Denkblokkades

II Uitgangspunten zorg ouder voor kinderen
Kinderen van 0 tot 3 jaar
* hebben bij alle activiteiten zorg van een ouder nodig;
* ouderlijk toezicht is zeer nabij nodig;
* zijn in toenemende mate zelfstandig in bewegen en verplaatsen.
* hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling;
* hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid

is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

Kinderen van 3 tot 5 jaar
* kunnen niet zonder toezicht van volwassenen. Dit toezicht kan binnenshuis korte tijd op

gehoorafstand (bijv. ouder kan was ophangen in andere kamer);
* hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling;
* kunnen zelf zitten, en op gelijkvloerse plaatsen zelf staan en lopen;
* ontvangen zindelijkheidstraining van ouders/verzorgers;
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* hebben gedeeltelijk hulp en volledig stimulans en toezicht nodig bij aan- en uitkleden,
eten en wassen, in- en uit bed komen, dag- en nachtritme en dagindeling bepalen;

* hebben begeleiding nodig bij hun spel en vrijetijdsbesteding;
* zijn niet in staat zich zonder begeleiding in het verkeer te begeven.
* hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid

is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

Kinderen van 5 tot 12 jaar
* kinderen vanaf 5 jaar hebben een reguliere dagbesteding op school, oplopend van 22

tot 25 uur/week;
* kunnen niet zonder toezicht van volwassenen. Dit toezicht kan op enige afstand (bijv.

kind kan buitenspelen in directe omgeving van de woning als ouder thuis is);
* hebben toezicht nodig en nog maar weinig hulp bij hun persoonlijke verzorging;
* hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling;
* zijn overdag zindelijk, en 's nachts merendeels ook; ontvangen zonodig zindelijkheids-

training van de ouders/verzorgers;
* hebben begeleiding van een volwassene nodig in het verkeer wanneer zij van en naar

school, activiteiten ter vervanging van school of vrije tijdsbesteding gaan.
* hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid

is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

Kinderen van 12 tot 18 jaar
* hebben geen voortdurend toezicht nodig van volwassenen;
* kunnen vanaf L2 jaar enkele uren alleen gelaten worden;
* kunnen vanaf 16 jaar dag en nacht alleen gelaten worden;
* kunnen vanaf 18 jaar zelfstandig wonen;
* hebben bij hun persoonlijke verzorging geen hulp en maar weinig toezicht nodig;
* hebben tot 18 jaar een reguliere dagbesteding op school/opleiding;
* hebben begeleiding en stimulans nodig bij ontplooiing en ontwikkeling (bv. huiswerk of

het zelfstandig gaan wonen).
* hebben tot 17 jaar een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale

veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

III Checklist betrekken mantelzorg bij het onderzoek

Moqeliike mantelzorq
1 Kan de cliënt rekenen op hulp van partner,

gezinsleden of van andere mensen die tot
het huishouden behoren?

Nee
Ja-
o geen hulp of weinig hulp
o wel hulp: één of meer keer per
week
o wel hulp: daqeliiks

2 Kan de cliënt rekenen op hulp van familiele-
den of vrienden die niet tot het huishouden
behoren?

Nee
Ja ---
o geen hulp of weinig hulp
o wel hulp: één of meer keer per
week
o wel hulo: daqeliiks
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3 Welke extra taken heeft de mantelzorg in de
loop der tijd op zich genomen?

Hulp bij dagelijkse bezigheden
Persoonl ij ke verzorg i ng
Huishoudelijke taken
Overige taken, namelijk ...

(bijvoorbeeld vervoer naar zieken-
huis, emotionele steun)
Gevolgen voor andere verantwoorde-
lijkheden en activiteiten van de man-
telzorq

1 Met welke andere verantwoordelijkheden en
activiteiten worden de (extra) zorgtaken
door de verzorger gecombineerd

Werk buitenshuis, fulltime/ parttime
(uren per week:....)
Opleiding, fulltime/ parttime (uren
per week: ....)
Zorg voor (andere) huisgenoten
(jonge kinderen? ....)
Huishoudelijke taken (worden de ta-
ken gedeeld?)
Zorg voor (andere) familieleden
Vrije tiid, hobby's

2 Gaan de zorgtaken van de verzorger ten
koste van de bij vraag 1 genoemde andere
taken en verantwoordeliikheden

Nee
Ja, namelijk

3 Gaan de extra zorgtaken die de verzorger op
zich heeft genomen ten koste van belang-
rijke voornemens (bijvoorbeeld het volgen
van een opleidinq, promotie op het werk)?

Nee
Ja, namelijk

4 Heeft de verzorger als werknemer zorgverlof
kunnen opnemen?

Nee, waarom niet?
Jd, hoe lang en hoeveel uren per
week?

Belastinq van mantelzorq
1 Welke taken worden door de verzorger als

(emotioneel en/of fysiek) belastend erva-
ren?

Hulp bij dagelijkse bezigheden
Persoonl ij ke verzorg i ng
Huishoudelijke taken
Overiqe taken, nameliik ...

2 Om wat voor belasting gaat het? Vooral fysiek belastend
Vooral emotioneel belastend
Zowel fysiek als emotioneel belas-
tend

3 Heeft de zorgende persoon last van aanhou-
dende vermoeidheid door de gegeven hulp
(in combinatie met andere taken)?

Nee
Ja (zie ook checklist draaglast en
d raaq kracht)
Mogelijkheden en beperkingen van
verzorqers

1 Welke taken is de verzorger goed in staat te
verrichten?

Hulp bij dagelijkse bezigheden
Persoon I ij ke verzorg i ng
Huishoudelijke taken
Overiqe taken, nameliik ...

2 Bij welke taken is er behoefte aan onder-
steuninq?

Wensen van de verzorger en ver-
wachtinqen van de zorqvraqer
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1 Welke taken wil de verzorger blijven uitvoe-
ren?

Hulp bij dagelijkse bezigheden
Persoonl ij ke verzorg i ng
Huishoudelijke taken
Overiqe taken, nameliik...

2 Aan welke zorgtaken hecht de aanvrager het
meeste belanq?

Ondersteuninq
1 Wat vindt de verzorger nodig om in staat te

zijn de (extra) zorgtaken op zich te kunnen
(bliiven) nemen?

2 Wat vindt de cliënt nodig om de verzorger in
staat te stellen de zorgtaken op zich te kun-
nen (bliiven)nemen?

3 Is er behoefte aan resoiitzoro?
4 Is er behoefte aan traininq of informatie?

Moelgroep, terreinen en resultaten beperkingen zelfredzaamheid en partici-
patie
Voorbeelden doelgroep
* Ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek
* Ouderen die door dementie of cognitieve achteruitgang beperkt zijn in hun zelfredzaam-

heid
* Volwassenen met psychiatrische problematiek
* Volwassenen met een verstandelijke beperking
+ Volwassenen met een auditieve en/of visuele beperking
* Volwassenen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte

Versch i I I en de terrei nen
Ook is het zo dat de cliënt op één of meerdere terreinen beperkingen
en participatie kan ondervinden. Voorbeelden zijn:
* sociale redzaamheid
* bewegen en verplaatsen
* probleemgedrag
* psychisch functioneren
* geheugen- en oriëntatiestoornissen

Sociale redzaamheid
Bij sociale redzaamheid gaat het om de volgende aspecten
* begrijpen wat anderen zeggen
* een gesprek voeren
* zich begrijpelijk maken
* initiëren en uitvoeren eenvoudige taken
* kunnen lezen, schrijven en rekenen
* communicatiehulpmiddel gebruiken
* dagelijksebezigheden
* problemen oplossen en besluiten nemen
* dagelijkse routine regelen
* zelf geld beheren
* initiëren en uitvoeren complexere taken
* zelf administratie zaken bijhouden

in zelfredzaamheid
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Bewegen en verplaatsen
Bij zich bewegen en verplaatsen gaat het om de volgende aspecten:
* lichaamspositie handhaven
* grove hand- en armbewegingen maken
* fijne handbewegingen maken
* lichtere voorwerpen tillen
* gecoördineerd bewegingen maken met benen en voeten
* lichaamspositie veranderen
* trap op en af gaan zonder hulp(middelen)
* zich verplaatsen met hulp(middelen)
* voortbewegen binnenshuis, zonder hulp(middelen)
* gebruik maken van openbaar vervoer
* eigen vervoermiddel gebruiken
* voortbewegen buitenshuis zonder hulp(middelen)
* korte afstanden lopen
* zwaardere voorwerpen tillen

Gedragsproblemen
Bij gedragsproblemen gaat het om de volgende aspecten:
* destructief gedrag (gericht op zichzelf en/of de ander, zowel letterlijk als figuurlijk)
* dwangmatig gedrag
* lichamelijk agressief gedrag
* manipulatief gedrag
* verbaal agressief gedrag
* zelfverwondend of zelfbeschadigend gedrag
* grensoverschrijdend seksueel gedrag

Psych i sch fu ncti on ere n
Bij psychisch functioneren gaat het om de volgende aspecten:
* concentratie
* geheugen en denken
* perceptie van omgeving

O ri ën ta ti esto o rn i sse n
Bij oriëntatiestoornissen gaat het om de volgende aspecten
* oriëntatie in persoon
* oriëntatie in ruimte
* oriëntatie in tijd
* oriëntatie naar plaats

Resultaten opbouwen van sociaal netwerk cliënt
* Cliënt heeft gezond sociaal netwerk en vervult daarbinnen een passende sociale rol
* Cliënt is in staat een beroep te doen op personen in zijnlhaar sociaal netwerk
* Client kan eigen problematiek in relatie tot sociale netwerk hanteren
* B¡j bemoeizorg: cliënt staat open voor opbouw sociaal netwerk

Resu ltaten th u isa d m i n i stratie
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* Overzicht van de administratie / administratie op orde
* Tijdige betaling van rekeningen
* Inkomsten en uitgaven in balans

" Indien aanwezig beheersbaar maken van de schulden problematiek (en indien mogelijk
in relatie tot de inkomsten: vermindering van de schuldenlast)

Resultaten participatie (plannen van dagelijkse activiteiten)
* Cliënt heeft een zinvolle (verplichte) dagbesteding
* Cliënt heeft onbetaald werk met ondersteuning
* Cliënt heeft onbetaald werk zonder ondersteuning
* Cliënt heeft betaald werk met ondersteuning
* Cliënt heeft betaald werk zonder ondersteuning
* Mantelzorg is ontlast

Resultaten zelfzorg
+ Cliënt is in staat zich zelf te verzorgen, Denk aan zichzelf wassen, afdrogen, aan en

uitkleden, scheren, tanden poetsen, haren kammen, etc.
* Cliënt ziet er in het algemeen verzorgd uit (draagt schone kleding)
* Cliënt komt afspraken met zorgprofessionals (zoals huisarts, tandarts, medisch specia-

list) na

Resultaten organisatie van het huishouden of hulp bij een ontregeld huishouden
Onder begeleiding kan ook de organisatie van het huishouden of hulp bij een ontregeld
huishouden worden verstaan. Deze wordt slechts verleend indien de te bereiken resultaten
zijn gericht op (het aanleren van) het zelfstandig uitvoeren van belangrijke huishoudelijke
taken zodat de cliënt in staat wordt gesteld een gestructureerd huishouden te voeren.
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l-. Voorwoord
Per 1 januari 2Ot4 zijn twee landelijke compensatieregelingen voor chronisch zieken en

gehandicapten komen te vervallenl. Dit vloeit voort uit de wet "Afschoffing van de olgemene

tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehondicopten, de compensotie voor het verplicht eigen

risico, de fiscole aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke

zorgkosten en wijziging von de grondslog von de tegemoetkoming voor orbeidsongeschikten" ,

waarmee de Eerste Kamer op 3 juni 20L4 heeft ingestemd. Met het vervallen van deze twee
regelingen krijgen gemeenten de opdracht om een gemeentelijke regeling voor chronisch zieken en

gehandicapten te creëren. ln deze notitie wordt beschreven waarom Weert kiest voor de collectieve
zorgverzekering voor minima (hierna: CZM) als gemeentelijke regeling voor chronisch zieken en

gehandicapten.

Allereerst wordt in hoofdstuk L van deze notitie de situatie beschreven zoals die tot 2014 gold,

waarna in hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de wijziging per L januari 2Ot4.ln hoofdstuk 3 volgt de

analyse van de ontstane s¡tuatie, gevolgd door het schetsen van oplossingsrichtingen in hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 5 omschrijft de gekozen oplossingsrichting en ín hoofdstuk 6 wordt een financiële
onderbouwing gegeven. ln hoofdstuk 7 wordt nog ingegaan op de uitvoeríng van de regeling,
personeel en communicatie. Tenslotte zijn ook nog 4 bijlagen toegevoegd die relevant zijn voor deze

notitie.
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2. Huidige situatie
ln het voorwoord is aangegeven dat twee landelijke compensatieregelingen voor chronisch zieken en
gehandicapten zijn vervallen. Het gaat hierbij om de Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en
gehandicapten (hierna: Wtcg) en de regeling compensatie (wettelijk verplicht) eigen risico (hierna:

cER).

2.1Wtcg
De Wtcg regelt een algemene tegemoetkoming voor meerkosten als gevolg van een chronische
ziekte of handicap. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van zorggebruik en leeftijd. De

tegemoetkoming loopt uiteen van € 148 tot € 494 per persoon per jaar. Ook biedt de Wtcg een
korting2 op de wettelijke eigen bijdrage voor extramurale zorg3. ledereen die een voorziening op
grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: WMO) heeft, waarvoor deze eigen
bijdrage geldt, kríjgt automatisch deze korting. De regeling wordt in de loop van het jaar na het jaar
waarover recht bestond, door het Centraal administratie kantoor (hierna: Cak) uitbetaald. De

regeling is inkomensafhankelijk en kent een inkomensgrens tot ongeveer L3O% van het sociaal

minimum. Weert kent zo'n 4.300 rechthebbenden Wtcg.

2.2 CER

De CER omvat een compensatie voor een deel van het eigen risico ter hoogte van € 99 per jaar. Deze

bijdrage wordt door het Cak aan rechthebbenden aan het eind van het jaar uitgekeerd. De CER-

regeling is inkomensonafhankelijk. Weert kent ongeveer 6.700 rechthebbenden CER.

2.3 Fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten
Bij de belastingaangifte kunnen specifieke zorgkosten worden opgevoerd als fiscale aftrekpost.
Hierdoor kunnen met name chronisch zieken en gehandícapten, die veelal geconfronteerd worden
met specifieke zorgkosten, betaalde belasting terugkrijgen of hoeven zij minder inkomstenbelasting
te betalen. Omdat mensen met een laag inkomen de aftrek voor specifieke zorgkosten vaak niet te
gelde kunnen makena bestaat de verzilveringsregeling Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten
(hierna:TSZ).

2 van33/o
3 Zorg thuis
a omdat men daarvoor te wein¡g belasting heeft betaald
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3. Wijzigingen

3. 1- Afschaffi ng Wtcg/CER
Per 1- januari 2OL4 is de Wtcg en CER komen te vervallen. De reden hiervoor was dat het geld te vaak
terecht kwam bij mensen die eigenlijk geen meerkosten voor zorg hadden. En ook vaak niet terecht
kwam bij diegenen die juist wel meerkosten hadden. Daarnaast wil het kabinet bezuinigen.

De huidige Wtcg is een ongerichte inkomensondersteuning geworden, omdat deze niet kijkt of
iemand daadwerkelijk meerkosten heeft als gevolg van chronische ziekte of handicap. Door het recht
op de Wtcg te koppelen aan ongerichte criteria (zoals gebruik van bepaalde medicatie of opname in

een instelling) wordt niet gekeken naar daadwerkelijk gemaakte meerkosten. De Wtcg schiet
daarmee als compensatieregeling voor meerkosten haar doel voorbij. ln de Memorie van Antwoord
van de WMO 2015 is het als volgt beschreven (citaatl: "De huidige londelijke regelingen zijn
onqericht. Van ongericht beleid door outomotische compensotie moet de omslog worden gemookt
noar maøtwerk toegesneden op de persoonlijke behoefte von de persoon."

3.1.1Wtcg
De forfaitaire vergoeding die Wtcg-gerechtigden jaarlijks ontvangen wordt voor het laatst in
december 201-4 uitgekeerd en komt dus vanaf l januari 2015 te vervallen.

Per 1- januari 2OI5 komt ook de kortings op de wettelijke eigen bijdrage voor extramurale zorg te
vervallen. Deze kortingsbijdrage maakte onderdeel uit van de Wtcg. Voor veel minima wordt dit
opgevangen vanuit de 'module thuiszorg' in de huidige collectieve zorgverzekering voor minima
(hierna: CZM). lndien de betreffende minima geen gebruik maakt van de CZM kan in sommige
gevallen ook bijzondere bijstand voor die eigen bijdrage worden verstrekt. Daarnaast worden
Wajongers en AOW-gerechtigden6, door middelvan verhoging van hun uitkering, hiervoor
gecompenseerd.

Vanaf oktober 201-4 worden alle Wtcg-gerechtigden door het Cak geïnformeerd over de afschaffing
van deze regeling. Ook worden zij in de gelegenheid gesteld om een antwoordkaart in te sturen,
zodat de gemeente hen kan informeren over de gemeentelíjke compensatieregeling voor chronísch
zieken en gehandicapten.

3.1.2 CER

De laatste betaling van de CER bijdrage heeft eind 2013 plaatsgevonden. ln2074 zal de CER niet
meer worden uitgekeerd. ln juli 2OL4zijn alle CER-rechthebbenden door het Cak geïnformeerd over
de afschaffing van deze regeling. Ook zijnzij in de gelegenheid gesteld om een antwoordkaart in te
sturen zodat de gemeente hen kan informeren over de gemeentelijke compensatieregeling voor
chronisch zieken en gehandicapten. Ongeveer SOYovan de rechthebbenden heeft gebruik gemaakt
van deze mogelijkheid. Overigens wordt het effect van het wegvallen van de CER deels teniet gedaan

door een verhoging van de ZorgtoeslagT.

3.2 Fiscale aftrek
De fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten blijft (vooralsnog) wel bestaan, alsmede de onder 2.3
ge noemde TSZ-regeling.

s van 33%
6 vanaf 1 januari 20L5
7 met € 30,00 per jaar
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3,3 Taak gemeente
Gemeenten krijgen als gevolg van de afschaffing van de Wtcg en CER de opdracht om beleid te
maken voor mensen met hogere zorgkosten. De regering is van mening dat gemeenten beter ¡n staat
zijn om zo'n regeling te bedenken omdat zij dichter bij de burger staan. Hiervoor krijgen de

Bemeenten ongeveer 5OYovan het geld dat het Rijk gebruikte om de Wtcg/CER regeling uit te voeren.
Het andere deel van het geld wordt gebruikt om de bezuinigingsdoelstellingen van het Rijk te
behalen.

4. Analyse

4.1- Bedoeling
Gemeenten krijgen, zoals eerder gezegd, de taak om te komen tot een gemeentelijke regeling

waarmee chronisch zieken en gehandicapten worden gecompenseerd voor meerkosten van zorg.

Gemeenten moeten hiertoe beter in staat zijn dan het Rijk, omdat zij dichter bij de burger staan. De

overheveling gaat gepaard met een bezuiniging van ongeveer 5O%. Het is nadrukkelijk de bedoelíng

dat gemeenten met het geld dat ze krijgen daadwerkeliike meerkosten van chronisch zieken en
gehandicapten compenseren.

4.2Wal meespeelt
Voordat in hoofdstuk 5 verkend wordt welke oplossingen er zijn, is het goed om ook een aantal
zaken te schetsen die in de zijlijn meespelen en van invloed kunnen zijn op de te kiezen

oplossingsrichting. Dit wordt geschetst in deze paragraaf.

4. 2. 1 Los I oti ng i n ko m e n sei s co I I ectieve zo rgve rze ke ri ng m i n i mo ( L 1-0%)

Binnen de Wet werk en b'rjstand (hierna: WWB) is bepaalds dat alleen een bijdrage aan deelnemers
aan een collectieve zorgverzekering voor minima kan worden verstrekt indien het inkomen minder
bedraagt dan LIO% van het sociaal minimum. Per l januari 2015 komt deze maximale inkomensgrens

te vervallen. Hierdoor is het mogelijk om een collectieve zorgverzekering aan te bieden aan mensen
met een inkomen boven 1.1O%van het sociaalminimum en hen een bijdrage in de premíe te
verstrekken.

a.2.2 Afschoffing cotegoriole bijzondere bijstond chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.

Per l januar¡ 201-5 komt de mogelijkheid om categoriale bijzondere bíjstand aan chronisch zieken en

ouderen te verlenen te vervallen. Onder categoriale bijzondere bijstand wordt verstaan het
verstrekken van een forfaitair bedrag aan mensen die tot een bepaalde groep behoren. Hierbij gaat

het om vergoeding voor kosten waarvan het aannemelijk is dat mensen die behoren tot d¡e groep die
kosten maken. Ook geldt dat de kosten, anders dan bij de individuele bijzondere bijstand, niet
aangetoond hoeven te worden.

4.2.3 Bestoonde collectieve zorgverzekering voor minimo (CZM)

Sínds 2013 kent Weert een CZM. De CZM is op dit moment toegankelijk voor mensen met een

inkomen totL15% van het sociaal minimum. ln het eerste jaare betrof de collectiviteit uitsluitend het
verkrijgen van een collectiviteitskortinglo. Vanaf l januari 201-4 omvat de collectiviteit de aanvullende
zorgverzekering Gemeente Extra (hierna: AVGE). Dit is een aanvullende zorgverzekering met een

ruime dekking tegen een scherpe prijs. De hoogte van de premie wordt laag gehouden door een

bijdrage van € l-0,00 per maand per deelnemer door de gemeente.

8 artikel 35 l¡d 9 WWB
e 20L3
to vanTYo op de verzekeringspremie
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Daarnaast krijgt iedere deelnemer de volledige kosten van de 'module thuiszorg'vergoedt. Door
deze module krijgen deelnemers een vergoeding voor de door het Cak opgelegde eigen bijdrage hulp
bij het huishouden en thuisverpleging. Voor meer achtergronden rondom het besluit tot introductíe
van de AVGE wordt verwezen naar het collegebeslu¡t1l "Uitwerking Nota minimabeleid gemeente
Weert" van 8 oktober 201-3 en de bíjbehorende raadsinformatiebrief van 10 oktober 2013.

4.2.4 Vonof 2014 geen buitenwettelijk beleid medische kosten.

Tegelijktijdig met de introductie van de AVGE is destijds besloten om in het kader van de bijzondere
bijstand geen begunstigend buitenwettelijk beleid voor medische kosten te voeren. Per saldo worden
per l januari2OL4 deelnemers aan de CZM vanuit de dekking van de AVGE volledig gecompenseerd
voor de weggevallen vergoedingen vanuit de bijzondere bijstand. Er is geen enkel signaal bíj de
afdeling Werk, lnkomen en Zorgverlening (hierna: WIZ) binnengekomen waaruit blijkt dat die
compensatie per saldo niet afdoende zou zijn. Voor meer achtergronden rondom het besluit om
geen buitenwettelijk beleid voor medische kosten te verstrekken wordt verwezen naar het
collegebesluitl2 "Uítwerking Nota mínimabeleid gemeente Weert" van 8 oktober 2013 en de

bijbehorende raadsínformatiebrief van 10 oktober 20L3.

4.2.5 Zorgtoeslog.

Minima worden zo goed als volledig gecompenseerd voor zowel de stijging van premie als het
wettelijk verplichte eigen risico. Dit door verhoging van de maximale zorgtoeslagl3.

4.2.6 Aanpok wanbetoling en onverzekerdheid.

Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen als gevolg van het wetsvoorstel Wanbetalersmaatregelenla
taak om wanbetaling en onverzekerdheid Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw) tegen te gaan. Tevens
ligt er een taak om het aantal bronheffingen te verminderen. Samen met zorgverzekeraar CZ zijn
inmiddels afspraken gemaakt en zijn tientallen minimals in Weert uit de bronheffing gehaald.

11 BW-006369
12 BW-006369
13 van € 1655 naar 187L voor meerpersoonshuishouden en van € 865 naar € 982 voor eenpersoonshuishouden
1a dat is ingediend bij de Tweede Kamer
ls uitkeringsgerechtigden
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5. Mogelijke oplossingsrichtingen
ln dit hoofdstuk worden de 3 oplossingsrichtingen voor de gemeentelijke compensatieregelíng voor
chronisch zieken en gehandicapten uit de doeken gedaan.

5.1 WMO
Binnen de WMO is het mogelijkl6 om een regeling te introduceren voor aannemelijke meerkosten
voor chronisch zieken en gehandicapten. ln het oorspronkelijke wetsvoorstel voor de nieuwe WMO
(2015) was geregeld dat gemeenten bij het creëren van een dergelijke financiële
compensatieregeling inkomenseisen mochten stellen. Bij de parlementaire behandeling van dit
wetsvoorstel is het mogen stellen van inkomensgrenzen door middel van een nota van wijziging
geschraptlT. Dit maakt dat een dergelijke WMO-voorziening voor iedere burger, ongeacht inkomen

en/of vermogen toegankelijk zou zijn. Daarmee wordt het een in potentie onbetaalbare regeling,

omdat het op voorhand ondoenlijk is een reële inschatting te maken van de omvang van de
populatie van rechthebbenden. Hierdoor ¡s het zeer risicovol en moeilijk om te bepalen wat de

hoogte van de vergoeding zou moeten zijn. Daarnaast is het de vraag of het goed mogelijk is om een

dusdanige regeling binnen de nieuwe WMO te creëren die uitgaat van feitelijke meerkosten van zorg
zonder dat het hoge uitvoeringskosten met zich meebrengt.

5.2 lndividuele bijzondere bijstand
De individuele bijzondere bijstand is bij uitstek de regeling die minima vergoedingen kan geven voor
bijzondere kosten die noodzakelijk zijn. Binnen het wettelíjke kader van de bijzondere bijstand geldt

dat keuzes die gemaakt zijn in voorliggende voorzieningenls niet doorkruist mogen worden. Er ligt
een verbodle op het verstrekken van bijzondere bijstand voor kosten die in de voorliggende
voorziening als niet noodzakelijk zijn bestempeld. Wel is het toegestaan om voor wettelijk
verschuldigde eígen bijdragen2o bijzondere bijstand te verstrekken. De gemeente Weert heeft bij de

introductie van de CZM ervoor gekozen om geen buitenwettelijk beleid voor medische- en

zorgkosten te voeren, zie ook 4.2.3 en 4.2.4.Yoor zover er geen verbod ligt op het verstrekken van
bijzondere bijstand voor dergelijke kosten is het bijzondere bijstandsbeleid van Weert als ruimhartíg
te bestempelen. Zo wordt bijvoorbeeld individuele bijzondere bijstand verstrekt voor kosten

maaltijdvoorziening, persoonlijk alarm en dieetkosten. Feitelijk zijn de mogelijkheden om dit beleid
nog verder uit te breiden voor medische- en zorgkosten uitgeput. De oplossing is dus niet te vinden
in de individuele bijzondere bijstand.

5,3 Collectieve zorgverzekering voor minima
Een CZM biedt verzekerden premiekorting2l op. Ook kan de gemeente een bijdrage leveren,
waardoor de premie nog lager wordt. Daarnaast wordt een specifiek verzekeringspakket
samengesteld dat inspeelt op de behoeften van de gemeente en de minima. De verzekerde krijgt met
de CZM een uitgebreide dekking tegen een scherpe prijs. De huidige CZM, AVGE, biedt voor
ongeveer 80% van de zorgkosten waar chronisch zieken en gehandicapten mee geconfronteerd
worden een oplossing. Met de aanvullende zorgverzekering Gemeente Extra Uitgebreid (hierna:

AVGEU) wordt dit percentage nog verder verhoogd.

16 Art¡kel 2.L.7 van de WMO (2015)
17IK2O1-3/I4,33847, nr.35, p 16en 19
18 zoals Zvw, AWBZ of WMO
1e artikel 15 l¡d 1 WWB
20 zoals eigen bijdrage WMO
21 collectiviteitskorti ng
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Een volledig dekkende oplossing voor iedere chronisch zieke is een utopie, maar met de AVGEU

wordt een dusdanige dekking gerealiseerd dat het merendeel van de chronisch zieken bijna volledig
voor ervaren meerkosten wordt gecompenseerd. Door de premie laag te maken door enerzijds
collectiviteitskorting en anderzijds een gemeentelijke bijdrage in de premie wordt het voor chronisch
zieken en gehandicapten met een laag inkomen aantrekkelijk gemaakt om gebruik te maken van de
CZM.

Uit het onderzoek22 'ls een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd', blijkt
namelijk dat miníma zich sinds 2013 ult kostenoverweging, en niet zozeer uit veranderingen in

zorgbehoefte, minder uitgebreid verzekeren.

De optie van de CZM heeft als voordeel dat de chronisch zieke feiteliik gecompenseerd wordt voor
de door hem ervaren meerkosten van zorg23, terwíjl de uitvoeringskosten van deze regeling niet door
de gemeente gedragen worden. Hierdoor kunnen minder draagkrachtige, naar gezondheid

kwetsbare, burgers blijvend toegang krijgen tot goede en betaalbare zorg. Ook verbindt de
collectiviteit de zorgverzekeraar aan het brede sociale domein van de gemeente, waarmee de
gemeente invulling geeft aan haar opdracht vanuit de nieuwe WMO om de verbinding met de

zorgverzekeraar(s)te maken. Hiermee kan de gemeente dus op relatief eenvoudige wijze beleid en
uitvoering voor inwoners met een chronische beperking vormgeven, middels de inzet van een bij
burgers en gemeenten bekend en bewezen instrument dat tevens een 'brug' biedt naar de

zorgverzeke raa r.

22 Nivel 2013
23 de dekking is immers hoger
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6 Gekozen oplossingsrichting
6.1- lngeslagen weg
Chronisch zieken en gehandicapten kunnen vanaf 2015, net als voorheen, gebruik maken van de

individuele bijzondere bijstand voor bijzondere noodzakelijke kosten waarmee ze geconfronteerd
worden. Daarnaast kunnen zij een beroep blijven doen op de WMO en op andere regelingen die nog
steeds bestaan (zoals de fiscale aftrek van specifieke zorgkosten).

ln het WMO beleidsplan2a is ten aanzien van de voorgestelde gemeentelijke compensatieregeling het
volgende richtinggevend gesteld: " Het kabinet heeft een oantal landelijke regelingen voor chronisch
zieken en gehondicopten
afgeschaft. De vrijkomende middelen in verband met het afschoffen von bovengenoemde
regelingen worden met een korting overgeheveld naar het gemeentefonds, zodat gemeenten op
moat - possend bij de individuele behoeften en mogelijkheden von de burger - voorzieningen
kunnen bieden op grond van de (herziene)Wmo ten behoeve van zelfredzoomheid en participotie,
of directe inkomenssteun kunnen bieden vio de bijzondere bijstond.
Binnen de gemeente Weert zol waorschijnlijk de keuze worden gemaakt om deze middelen in te
zetten voor de uitbreiding vdn een collectieve ziektekostenverzekering. Middels deze uitbreiding
kan compensotie verstrekt worden voor bijzondere ziektekosten.
Hoe deze regeling er precies uitziet is nog niet bekend. De gemeente wil vanaf l januori 2075 een
uitgebreidere voriant von de aonvullende zorgverzekering oonbieden, somen met de
zorgverzekeraor die in Weert al de collectieve zorgverzekering voor minimo biedt. lnwoners met
een laog inkomen kunnen don bijno 700% von olle zorgkosten dekken. De premie voor de
uitgebreidere zorgverzekering wordt laog gehouden. Dit kon door een bijdrage in de premie door
de gemeente en een collectiviteitskorting door de zorgverzekeroor. De uitbreiding von de
collectieve ziektekostenverzekering met de doelgroep chronisch zieken wordt uitgewerkt in de
Beleidsregels Bijzondere Bijstond. Uitgongspunt is dat de gemeente inzet op tegemoetkoming von
zorgkosten von chronisch zieken en gehondicopten, binnen het daarvoor beschikbore budget."

ln de op 11 september 2Ot4 door de gemeenteraad aangenomen motie 'voortzetting
compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten' is aangehaald/bepaald dat de
doelgroep beperkt zal gaan worden tot Weertenaren met een inkomen tot 1-30% van het sociaal

minimum2s. Hiermee wordt aangesloten bij de bestaande inkomensgrens van de Wtcg26.

De motie omvat de volgende opdracht aan het college:

- Voor 2015 een bedrag van € 561.000 uit het WMO-budget oormerken om een gemeentelijke
regeling te treffen die meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten compenseert.

- De raad een voorstel te doen om binnen het budget van € 561.000 een compensatieregeling
te treffen voor uitsluitend chronisch zíeken en gehandicapten en voor de daadwerkelijke
meerkosten (van zorg).

- Eind 2015 een evaluatie voor te leggen aan de raad inzake de compensatieregeling.

Bij de behandelíng in de gemeenteraad van het beleidsplan WMO is ook aangegeven dat de

compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten op een dusdanige manier zal worden
ingericht dat het geld wordt uitgegeven aan de doelgroep en de uitvoeringskosten zo laag mogelijk
moeten zijn. Nadrukkelijk is bij de raadsbehandeling ook aangegeven dat daarom de keuze voor de

CZM het meest voor het hand liggende is.

2a vastgesteld door de gemeenteraad op 11 september 2014, zie RAD-00101L
2s lees: 130% van bijstandsniveau
26 die ook ongeveer I3O%van het sociaal m¡n¡mum bedraagt
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6.2 De gekozen oplossing
Een belangrijk knelpunt bij de huidige regelingen Wtcg en CER is het bereiken van de juiste mensen,

namelijk chronisch zieken en gehandicapten. Een groot deel van de mensen die een tegemoetkoming
ontvangt behoort niet tot de beoogde doelgroep. Andersom geldt dat een deel van de beoogde

doelgroep juist géén tegemoetkoming ontvangt. Dit werpt de vraag op of het gemeenten dan lukt
om middels de gemeentelijke collectiviteit wél de juiste inwoners te bereiken? Het antwoord is ja,

onder voorwaarde van goede communicatie.

Bij het vergoeden van meerkosten via de gemeentelijke collectiviteit wordt uitgegaan van
zelfinclusie. Anders gezegd, de 'bewijslast'tot het behoren tot de doelgroep wordt verschoven naar
de individuele burger. De gemeente biedt haar/hem een voorziening aan in de vorm van een
zorgverzekering die meerkosten van zorg en ondersteuning vergoedt, tegen een bepaalde prijs. Deze
voorziening is daarmee interessant voor burgers die deze meerkosten daadwerkelijk maken27.

De gemeente kan deze zorgverzekering toegankelijker maken voor mensen met een bepaald
inkomen door een bijdrage te doen in de (aanzienlijke) premie van deze zorgverzekering. Op deze
manier geeft de gemeente financiële ondersteuning aan inwoners met een grote zorgvraag2s, tot een
door de gemeente te bepalen inkomensniveau.

Om een goed bereik te hebben van dit instrument, of voorziening, is het uiteraard welvan belang om
goed te communiceren richting de doelgroep2e en om deelname aan de voorziening zo eenvoudig
mogelijk te maken.

ln de praktijk blijkt de bestaande gemeentelÍjke collectiviteit een relatief hoog bereik te hebben

onder de doelgroep. De bepalende factor is hierbij, naast de gemeentelijke bijdrage in de premie, de

mate waarin de gemeente communiceert over de voorziening.

ln verband met het vervallen van de Wtcg en CER wordt een gemeentelijke regeling voor chronisch

zieken en gehandicapten geïntroduceerd. Zoals eerder in deze notitie aangegeven is de meest voor
de hand liggende optie de CZM AVGEU.

6.2.1- Aanvullende verzekering Gemeente Extra Uitgebreid
Naast de huidige CZM AVGE3O bestaat voor deelnemers aan de CZM vanaf l- januari 2015 ook de

mogelijkheid om te kiezen voor een uitgebreidere variant, de AVGEU. ln bijlage L wordt inzage

gegeven in het verschil in dekking tussen AVGE en AVGEU.

Het idee is dat de doelgroep bewust zal kiezen voor de AVGEU omdat vanuit de ervaren
zorgbehoefte de uitgebreide dekking gewenst is. Dit noemen we het principe van de zelfinclusie. Om

zelfinclusie goed te laten werken moet voorkomen worden dat degene die niet tot de doelgroep
behoort door een te laag premieverschil tussen AVGE en AVGEU de keuze maakt voor AVGEU. Het
premieverschil wordt kunstmatig verkleind door een hogere bijdrage voor de AVGEU dan voor de

AVGE. Door een premieverschil van rond € 5,00 per maand te creëren wordt beoogd oneigenlijk
gebruik van de uitgebreidere verzekering te verminderen.

27 anders is de betreffende persoon immers beter af met een goedkopere zorgverzekering, met een mindere dekking voor
zorgkosten
28 lees: chronisch zieken en gehandicapten
2e zoals eigenlijk altijd geldt met gemeentelijke ondersteuningsregelingen
30 Die 80% dekking biedt voor de ervaren meerkosten
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6.2.2 Doelgroep
De huidige inkomensgrens voor de CZM, de AVGE, ligt op l-LS%van het sociaal minimum. Hiermee is
een voorschot genomen op het per L januar¡ 2015 loslaten van de wettel'rjk gemaximeerde
inkomensgrensvan LtO%van hetsociaalminimumvoorde CZM,zie ookzie 4.2.L.Hetintactlaten
van de inkomensgrens voor de AVGE op tt5% en het tegelijktijdig openstellen van de AVGEU voor
minima met een inkomen tot L3O% zal naar verwachting leiden tot een onevenredig grote toestroom
van verzekerden in de AVGEU. Het is daarom beter beide aanvullende verzekeringen open te stellen
voor mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Hierdoor gaan mensen op basis

van de eerder aangehaalde zelfinclusie kiezen voor de voor hun juiste aanvullende verzekering, met
de juiste dekking.

Weert blijkt, in verhouding tot andere gemeenten, een zeer hoge dekkingsgraad te hebben. Onder
dekkingsgraad wordt verstaan het percentage van minima dat deelneemt aan de CZM. ln Limburg ligt
deze dekkingsgraad op ongeveer 25To en over heel Nederland bezien is de gemiddelde dekkingsgraad
ongeveer 30%. Weert heeft een dekkingsgraad van 50%.

Zorgverzekeraar CZ heeft overigens te kennen gegeven een doelgroep voor de collectieve
verzekering te accepteren voor zover de gemeente geen inkomensgrens hanteert die hoger ligt dan
t3O%van het sociaal minimum.

6.2.3 Dekking (omvang pakket)

De huidige AVGE biedt voor ongeveer 8O% dekking van de zorgkosten waar chronisch zieken volgens
onderzoek3l mee geconfronteerd worden. De AVGEU is aangevuld met dekkingen voor zorgkosten
waar chronisch zieken, zo blijkt uit dit onderzoek, vaak mee geconfronteerd worden. Enerzijds zijn dit
hogere verstrekkinge n, a nderzijds a ndersoortige ve rstrekkingen.

Vanaf 2014 biedt de gemeente Weert deelnemers gratis gebruik van de module thuiszorg aan. Deze

module is een aanvullende module bovenop de aanvullende zorgverzekering. ln de huidige module
thuiszorg zit alleen een vergoeding voor de opgelegde eigen bijdrage hulp bij het huishouden32 en
eigen bijdrage thuisverpleging33. ln 2015 wordt de aanvullende module thuiszorg omgezet naar een
module "WMO -Wlz" waarbij de volgende door de Cak geïnde eigen bijdragen worden vergoed:

- De eigen bijdrage voor Wet langdurige zorg (hierna: Wlz) aanspraak op thuisverpleging,
begeleiding of persoonlijke verzorging;

- De eigen bijdrage in het kader van de WMO.

Deze uitbreiding zorgt er dus ook voor dat eigen bijdragen voor scootmobielen en

woningaanpassingen voor vergoeding in aanmerking komen. De vergoeding kent wel een maximum,
maar minima zullen door de inkomensafhankelijkheid van de door het Cak opgelegde bijdrage niet
boven dit maximum uitkomen. Daarom wordt voorgesteld om ook in 2015 door te gaan met deze

module. Hierdoor wordt namelijk bespaard op uitvoeringskosten3a.

31 Nivel (2003) onder haar Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten en aangevuld met onderzoeken van

RIVM/NPCF (2007l,, Diabetesvereniging Nederland (20721en Parkinsonvereniging (2OI2l.

32 wMo
33 AWBZ
3a omdat nu bijzondere bijstand voor eigen bijdrage scootmobiel en woningaanpassingen worden verstrekt
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6.2.4 Kosten premie en bijdrage gemeente
De premie voor de AVGE, de huidige CZM, gaat € 33,25 per maand bedragen3s. De gemeente draagt
€ L0 b¡j als premiebijdrage, plus de kosten voor de module thuiszorg36. De premiebijdrage laten we in
2015 ongewijzigd.

De module WMO - Wlz gaat in 2015 € 2,0O per maand bedragen. Ook die kosten zal de gemeente
voor haar rekening nemen. Hierdoor is de deelnemer per saldo € 23,25 per maand kwijt aan premie
voor de AVGE.

De premie voor de AVGEU gaat € 40,92 per maand bedragen3T (exclusief module WMO - Wlz). Bij

hantering van dezelfde premiebijdrage als b¡j AVGE zou de deelnemer €30,92 per maand kwijt zijn.

Voorgesteld wordt de deelnemer aan de AVGEU een extra premiebijdrage te verstrekken ter hoogte
van 5O%o van het verschil tussen de premie van de AVGE en de AVGEU. Dit zou neerkomen op een
totale bijdrage van € 13,84 voor deelnemers aan de AVGEU (exclusief module WMO - Wlz). Hierdoor
ís de deelnemer aan de AVGEU per maand €27,O8 kwijt voor de premie.

De gemeente betaalt maandelijks een bedrag aan CZ voor de gemeentelijke bijdrage en de kosten
van de module WMO - Wlz. De gemeentelijke bijdrage wordt door C7 direct in mindering gebracht op
de door de deelnemer verschuldigde premie.

Schematísch ziet dit er als volgt uit:

De kosten voor de deelnemer zijn als volgt:

AVGE AVGEU

Premie basisverzekering € L00,49 € 100,49
Bij: Premie aanvullende
verzekering

€ 35,75 + € 44,OO +

Subtotaal premie €136,24 €144,49
Af: Col lectiviteitskorting
(7%)

€ 9,53 - € L0,11 -

Bij: Module thuiszorg € 2,O0 + € 2,OO +

Af: Bijdrage gemeente € 12,OO - € L5,84 -
Totaal per maand netto €tt6,7t €120,54*

*: Deelnemers AVGEU betalen daarnaast nog in L0 termijnen het wettelijk eigen risico vooruit.
Daarmee komt het maandelijks verschuldigde bedrag voor die groep op € 158,04 per maand (en 2
maanden per jaar € 120,54).

Het voordeel voor de deelnemers is € 21,53 per maand bij het afsluiten van AVGE en € 25,95 per

maand bij het afsluiten van AVGEU.

3s Na aftrek vanTYo collectiviteitskorting
36 in 2074: € 1,25 per maand, in 2015 € 2,00 per maand
37 Na aftrek vanT%" collectiviteitskorting
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6.2.5 Col lectiviteitskorti ng

Naast een premiebijdrage van de gemeente ontvangen deelnemers aan de CZM ook een

collectiviteitskorting vanTYo op de premie van de basisverzekering en de aanvullende verzekeríng. De

Weerter minima die deelnemen besparen zo totaal ongeveer € 130.000 per jaar op te betalen
premie.

6.2.6 Eigen risico vooruitbetaling
Ongeveer 80%van alle deelnemers aan de huidige CZM verbruiken hun wettel¡jk ER volledig. Dit
aandeel zal bij de groep chronisch zieken en gehandicapten naar verwachting nog hoger zijn. De CZ

biedt de mogelijkheid aan deelnemers om bij vooruitbetaling3s het wettelijk eigen risico te voldoen.
De gemeente kan ervoor kiezen om vooruitbetaling van het wettelijk eigen risico als voorwaarde te
stellen voor deelname aan de CZM.

Gelet op het belang van wanbetaling, het voorkomen van onverzekerdheid Zvw en het terugdringen
van het aantal bronheffingen wordt voorgesteld om ervoor te kiezen om de deelnemers aan de

AVGEU te verplichten om gebruik te maken van de vooru¡tbetaling van het wettelijk eigen risico.
Aangezien de beoogde doelgroep nagenoeg volledíg dit eigen risico zal opsouperen zal dit geen

bezwaar opleveren voor de doelgroep. Dít levert als (gewenst) bijeffect tevens op dat de zelfinclusie
nog beter haar werk zal doen. De drempel van vooruitbetaling zal namelijk alleen als drempel
ervaren worden wanneer de deelnemer niet verwacht het wettelijk eigen risico op te souperen.

6.2.7 Keuze aan CZ uiterlijk op 30 november
De gemeente Weert moet uiterlijk op 30 november 2OI4 aan CZ doorgegeven:

r wat de hoogte is van de gemeentelijke bijdrage;
o welke aanvullende zorgverzekeringen de deelnemers worden aangeboden en;
r of gekozen wordt voor verplichte vooruitbetaling van het eigen risico.

6.2.8 Juridisch: beleidsregels bijzondere bijstand
Uiteraard moet de te treffen regeling voor chronisch zíeken en gehandicapten verankerd worden in
gemeentelijke regelgeving. De toegang tot de AVGEU, alsmede de eventuele voorwaarde aan

deelname en de te verstrekken vergoedingen, wordt opgenomen in de beleidsregel bijzondere
bijstand. De bestaande beleidsregel bijzondere bijstand is vastgesteld3e door het college op 8 oktober
2013. De beleidsregel bijzondere bijstand zal sowieso voor l januari 2015 opnieuw moeten worden
vastgesteld als gevolg van de komst van de Participatiewet. De verankering in de betreffende
beleidsregel zal in een apart B&W besluit plaatsvinden.

38 in L0 termijnen
3s BW-006369
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7 Geld

7.1 Beschikbaar bedrag
Het budget voor de gemeentelijke regeling voor chronisch zieken en gehandicapten is toegevoegd
aan het Gemeentefonds en bedraagt macro voor 201-5 € 216 miljoen, in 2016 € 266 miljoen en vanaf
201-7 structureel € 268 miljoen. De gemeente Weert ontvangt ten behoeve van de gemeentelijke

regeling voor chronisch zieken en gehandicapten voor 2015 een bedrag van € 561.000. Uitgaande
van een gelijkblijvende verdeelsystematiek is dit voor 2016 een bedrag van € 690.8L5 en voor 201-7

en verder jaarlijks € 696.032. Naar aanleiding van de aangenomen motie in de gemeenteraad is het
bedrag voor 20L5 van € 561.000 apart gezet en geoormerkt om te besteden aan de gemeentelijke
regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan het budget
bijzondere bijstand, omdat uit dit budget ook de betalingen aan CZ voor de premiebijdrage en de

kosten van de module WMO - Wlz worden verricht.

Binnen dit budget bijzondere bijstand wordt ook al de bijdrage voor de huidige CZM betaalt. Dit is
voor 2OL4 een bedrag van ongeveer € 166.320.

Hiermee komt het totale beschikbare bedrag binnen het budget bijzondere bijstand voor 2015 neer
op€727.32O.

Uit informatie van het Cak blijkt dat aan Weertenaren in totaliteit € 1-.75L.264 per jaar is verstrekt
vanuit de Wtcg en CER. Voor de regeling CER betrof het een bedrag van € 663.300 per jaar en voor de

Wtcg een bedrag van € 1.087.964 per jaar.

Het bedrag dat Weert ontvangt voor de gemeentelijke regeling is daarmee ongeveer 50% van het
budget dat nu gebruikt wordt vanuit de Wtcg/CER.

7.2 Benodigd bedrag
ln Weert hebben ongeveer 3.840 huishoudens een inkomen tot 1-30% van het sociaal minimum. Dit is
ongeveer 17,8% van alle huishoudens. Uit gegevens van het CBS blijkt dat 7O%ovan de huishoudens
met een laag inkomen bestaat uit alleenstaanden. Om het aantal volwassen personen behorende tot
de groep minima met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum te berekenen is het aantal
huishoudens verhoogd met factor L,3. Dan blijkt de populatie in totaliteit 4.900 personen te
omvatten.

Voor de berekening van het maximale benodigde bedrag is veiligheidshalve uitgegaan van een

dekkingsgraad van 80%. Een hogere dekkingsgraad is niet reëel. ln dat geval zouden maximaal 3.920
personen een beroep doen op de CZM.

Uitgaande van een dekkingsgraad van 8O%en een deelnamevanTSYo aan de AVGEU en25% aan de

AVGE zal de totale gemeentelijke bijdrage € 699.955 bedragen. Dit is reëel bezien het maximum
bedrag dat de bijdrage kan gaan omvatten.

Daarnaast is voor de controle (op inkomenseis van 730%l van de aanmeldíngen inzet van

administratief medewerkers nodig. Omgerekend zijn de jaarlijkse noodzakelijke uitvoeringskosten
€ 13.968.

Daarmee is het totale benodigde budget op jaarbasis maximaal €773.923. Daarmee kan de regeling

voo r het beschikba re budget (€ 7 27 .3201 wo rden uitgevoerd.

Dit maakt het qua uitvoering met2% uitvoeringskosten een zeer efficiënte regelíng.
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Dit ligt totaal, inclusief de uitvoeringskosten, ongeveer € 14.000 beneden het bedrag dat beschikbaar

is. Daarmee kent het voorgestelde scenario een verwaarloosbaar risico. Deze berekening is gemaakt

met behulp van de berekeníngstool die BS&F voor gemeenten heeft ontwikkeld. ln bijlage 2 ís deze

berekening opgenomen.

ln bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de benodigde bedragen wanneer de dekkingsgraad lager

zou uitvallen dan 80%, waarbij eveneens verschillende verhoudínBspercentages tussen verzekerden
die kiezen voor AVGE of AVGEU zijn opgenomen.

7.3 Minder nodig dan begroot?
Wanneer gaandeweg het jaar blijkt dat er minder geld zal worden uitgegeven dan begroot is het
mogelijk om ook een compensatieregelíng voor het eigen risico te introduceren. Mocht een

dergelijke situatie zich voordoen, dan zal dat in een apart B&W voorstel worden vastgesteld. De

gemeenteraad zal hiervan in kennis worden gesteld. Zorgverzekeraar CZ heeft, bij monde van BS&F,

aangegeven aan een dergelijke compensatieregeling mee te kunnen werken. De uitvoering van een

dergelijke regeling blijft dan ook bij CZ liggen. ln dat geval zal de gemeente dus niet geconfronteerd

worden met aanvullende uitvoeringskosten.
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8 U itvoe ring/Personeel en Communicatie
8.1- Gezond verzekerd
Op de website www.gezondverzekerd.nl, die BS&F gratis voor gemeenten inricht en beschikbaar
stelt, kunnen burgers vanaf medio november 201,4 zich laten ondersteunen bij het maken van een

keuze voor een zorgverzekering. Zowel op het gebied van dekking, als op basis van prijs, kan een
vergelijking worden gemaakt tussen de huidige verzekering en de collectieve zorgverzekeringen voor
minima. De websíte biedt eveneens de mogelijkheid voor burgers om zich on-line aan te melden voor
de CZM. Dit kunnen beide pakkettenao zijn.

Na de aanmelding komt het signaal van de burger bij CZ en de gemeente binnen. De gemeente kan

aan de hand van het meldingsformulier controleren of men voldoet aan de gestelde inkomenseis. Uit
ervaringsgegevens blijkt dat het percentage mensen dat niet voldoet aan de inkomenseis
verwaarloosbaar klein is (nog geen 5%).

8.2 BS&F

BS&F ondersteunt gemeenten in de communicatie met burgers en intermediairs met
voorbeeldbrieven, advertentieteksten en flyers en dergelijke. Op de website
www.bsenf.nl/campagne is dit communicatiemateriaal terug te vinden. ln nauw overleg tussen BS&F,

CZ en de gemeente worden concrete afspraken gemaakt over de wijze van communicatie en de rol
die ieder daarin heeft.

8,3 CZ

Zorgverzekeraar CZ zal brochures over de nieuwe AVGEU beschikbaar stellen aan de gemeente.
Hiermee kunnen wij potentieel rechthebbenden informeren over de mogelijkheid om over te
stappen naar de AVGEU. De verzekerde kan hiervoor tevens ondersteuning krijgen door middel van
de website www.gezondverzekerd.nl. Uiteraard biedt CZ ook hulp bij het maken van de juiste keuze.

Met CZ worden concrete afspraken gemaakt over ondersteuning van Weertenaren bij hun keuze. Dit
kan via het zorgkantoor van CZ in Weert, maar ook telefonisch via de klantenservice van CZ.

8.4 Gemeente
Als gemeente hebben wij, gebruikmakend van diverse communicatiekanalen, onze burgers al vanaf

iuli 2OI4 op de hoogte gesteld van de voorgenomen regeling voor chronisch zíeken en gehandicapten
per 1 januari 2015.

De uitvoering van de regeling CZM ligt, behoudens een beperkte inspanning om te beoordelenal of er
recht bestaat op toelating tot de collectiviteit, geheel bij de zorgverzekeraar. De uitvoeringskosten
voor onze gemeente zijn daarmee verwaarloosbaar en op te vangen binnen de huidige personele

bezetting.

Tevens zullen we de CER- en Wtcg-gerechtigden die met een antwoordkaart ons hebben laten weten
geïnformeerd te willen worden over de gemeentelijke regeling informeren. Voor de CER regeling
gaat het om in totaal 4.L36 personen.

ao Zowel AVGE als AVGEU
al Controle op de hoogte van het inkomen
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9. Evaluatie
ln de op lL september 2OL4 aangenomen motie 'compensatieregeling voor chronisch zíeken en
gehandicapten' is aangegeven dat eind 2015 een evaluatie zal plaatsvinden inzake de

compensatieregeling. Aan de hand van de ervaringen met de AVGEU zal bekeken worden in hoeverre
naast de AVGEU nog aanvullend beleid nodig is.

Deze evaluatie zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Uiteraard zal ook het Cliënten Platform
Minima betrokken worden in deze evaluatie.
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envergoeding
geneeswuzen € 40,00 per dag

€ s00.00
€ 40,00 per dag

€ 100,00
€ 350.- oer 3 iaar

€ 250,00
€ 350 - oer 3 iaar

in het

Buiten EU/EER, Zwitserland en Verdragslanden maximaal
organisatiekosten door alarmcentrale
medisch noodzakelijke repatriëring van zieke vezekerde

EU/EER, Zwitserland enzotg:

maximaal €

van het marktconforme tarief in
)a
)a

€

100% van

Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck
Ergotherapie tot 18 jaar in aanvulling op basisvezekering
lnstructie en begeleiding voor mantelzorgers van vezekerden
die ergotherapie ondergaan maximaal 2 uur pet iaat
Therapeutisch kamp maximaal per jaar
Stottertherapie
- pensionkosten
Voetbehandelinq en -adviserino

2 uur
€ 200,00
€ 685,00

€ 1 5,00 per dag
€ 115.00

€ 550,00
2 uur

2 uu¡
€ 200,00
€ 685,00

€ 15,00 per dag
€ 250,00

€ 850,00
2 uur

Huidtherapieen
Acnebehandeling maximaal € 230,- per jaar
Camouflagetherapie maximaal € 200,- in de totale looptijd van uv

Onthar¡ng max¡maal € 570,- in de totale loopt¡jd van uw verzekeri
UV-B lichtaooaratuur maximaal € 910 - oer iaar

€ 230,00
€ 200,00
€ 570,00
€ 910,00

€ 230,00
€ 200,00
€ 570,00
€ 910.00

Geesteliike Gezondheidszorq
lnloophuizen voor (ex-)kankerpat¡ënten en hun gezin
Herstel&Balans Der behândelDrooremme

€ 410,00
€ 900,00

€ 41 0,00
€ 900.00

Geneesmiddelen
Anticonceptiemiddelen voor vezekerden vanaf 21 iaat € 200.00 € 200.00

Brillen, contactlenzen en ooglaserbehandelingen (per 2 jaar)
- enkelfocus br¡llenglazen
- dubbelfocus brillenglazen
- montuur gelijktijdig aangeschaft met de glazen
- contactlenzen
Steunzolen en/of hulpmiddelen voetzorg (incl. aanmeten)
Plaswekker
Teststrips voor diabetespatienten
Vergoeding bijzondere eigen bijdrage basisverzekering
- pruik of andere hoofdbedekking
- hoortoestellen (vergoed¡ng eigen bijdrage per hoortoestel)
Steunpessar¡um 100%
ADL-hulpmiddelen maximaal € 70,- per jaar
Thuisbewakingsmonitor, zowel bij bruikleen als bij vedening
Ep¡leps¡e alarmering
Redressiehelm
Thuisverzorgingsartikelen 50%
Persoonsalarmering abonnementsqeld 1 00%

Hulpmiddelen

Herstel

€ 180,00
€ 280,00
€ 70,00
€ 180,00
€ 60,00

ja+huur4mnd
€ 40,00

€ 75,00
€ 300,00

la
€ 70,00

24 maanden

ß
ß

50o/o

€ 180,00
€ 280,00
€ 70,00
€ 180,00
€ 180,00

ja+huur4mnd
€ 40,00

€ 75,00
€ 300,00

Ja
€ 70,00

24 maanden
p
p

50o/o

lOOo/o

Kuuroorden lbii beoaalde ¡nd¡cet¡es) E0% max. € 500.- Der ¡aar 80% max. € 500.- oer iaar
Zorq en verbl¡¡f z¡ekenhuis

Correct¡e bovenoogleden
Correctie van de oorstand (flaporen) voor vezekerden tot 18
Steralisatie
- zorgverlener waaÍ CZ afspraken mee heeft gemaakt
- zorgverlener waar CZ geen afspraken mee heeft gemaakt

maximaal

Ja
maximaal € 400,- vrouw: maximaal € 1

€

ß
IOOYo

Ja

van
van het marktconforme tarief ¡n Nederlan

F
p

Mondzorg: maximaal onderstaande zorg samen
- Period¡eke controle (Cl 1 ) 100%

Kronen, bruggen en inlays (codes die beginnen met "R") 75%

Gebitsprothes (codes die beginnen met "P" of "J")
bij codes die beginnen met "J"en 100% bij codes die

nnen met "P")
Eigen bijdrage volledige boven-en/of onderprothese
lmplantaten (codes die beginnen met "J")

- Overige mondzorg 75%
Orthodontie
- Iol22 jaar (maximumvergoed¡ng éénmal¡g)
- vanal 22 jaar (maximumvergoeding éénmalig)
Mondzorg Ongevallendekking

€ 570,00
1O0o/o

75o/o

7 5o/o*

100%.
100o/o

lOOo/o

100%

100% max € 2045,00
100% max. € 345,00

€ 10,000,- per gebeurtenis

Ja
1000/

þ

la
maximaal € 400,- vrouw: maximaal € 1.251

't000/o

75o/o

75%-

'lO0o/.t

100%
lOOo/.

IOOYo

'100% max. €.2O45,OO
100% max. € 345,00

€ 10,000,- per gebeurten¡s



Preventie
Preventief onderzoek naar hart en bloedvaten
Preventieve inenting tegen griep (influenza) eenmaal per jaar
Preventie voor reizen naar het buitenland:
- lnentingen
- Tabletten tegen malaria en tyfus
Valpreventie eenmaliq
Advies

€ 50,00

Ja

50o/o

50%
€ r00,00

€ 50,00

la

50%
50%

€ 100,00

Consulten en advisering voor vrouwen
Sportmedisch advies
Voedingsadvies
Dieetadvisering
Patientenverenioinoen: verooedino contributie Der iaar

€ 200,00
€ 60,00
€ 75,00

€ 200,00
€ 60,00
€ 75,00

€7000
Bevallino en kraamzoro
aanvulling eigen bijdrage van kraamzorg zonder indicatie
extra kraamzorg
kraamzorg na ziekenhuisopname
couveuse nazorg
lactatiekundige
Med¡sche screen¡ng bij adoptie
Vergoeding eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder indicatie
Prenatale screening, medisch niet noodzakelijk 100%
Gezondheidscursussen rondom de bevallino

50%
4 dagen

6 uur
12 uur

€ 200,00

la
F
la

€ 100,00

50%
4 dagen

6 uur
'12 uu¡

€ 200,00
)a
)a
Ja

€ 100,00

reiskosten ziekenbezoek € 250,- per jaar (obv 2e klasse OV of €
nee

nee

vervoer max

km

la

ia

Module Wlz-WMO
Eiqen biidraqe WIZJWMO. zoals door het CAK qeTnc max tot max



Concept rekentool 2015
cz O BSaF

voor

Gemeente
Weert

Opt¡e

Netto indicat¡eve maandpremie per volwassene
Keuze gemeente m b.t. basisveuekering (BV) en aanvullende vezekerìng (AV)

Keuze gemeente m b.t verplicht gespre¡d betalen wettelijk ER bt AV t.w.v € 37,50 *

STAP 1: S¡muleren En de omEng En het budget voor de ollectivÌteit lpotertrÞeten Íe¡tet¡jk)

1. U¡tgaven vor¡g jaar
(oontol deelnemers x gemeentel¡jke b¡jdroge)

2. Hoogte compensatíe afschaffing WTCG/CER
(geboseerd op Meicirculaire M¡1BZK + odnvutlende toel¡chting M¡nVWs)

3. Potent¡eel budget voor de collectiviteit in 2015
(optelsom von 1 en 2)

4. Feitel¡¡k budget voor de collectiviteit ¡n 2015
(optelsom von 7 en 2, evt verm¡nderd met onders geølloceerde m¡ddelen)

Hu¡d¡te variant 2014

Zorg{p-maatpol¡s + AV Gemeenten Extra + Thu¡szorg

Var¡ant 2015

Zorgop-ma¿tpolis + AV Gemeenten Extra + Thuiszorg
Zorg{p-maatpolis + AV Gemeenten Extra uitgebre¡d + Thuiszorg + (ER)

Totaal

Verzekeraar Kort¡ng
7,O%

Let op: prem¡es zijn indicatief, zoals genoemd t¡jdens de extra reg¡ob¡jeenkomst
cz

Gemeente b¡edt klant keuze uit:
Baslsverzeker¡ng Aanvullende verzekerinB

Zorg{p-maatpol¡s Zofgbewustpolis
(hu¡d¡qe pol¡s) (¡nterneþ;t¡s) Av Gemeenten start Av Gemeenten Extra

93,46 90,27 18,60 33,25
Ja Nee Nee Ja

n v.t n.v t Nee Nee

AV Gemeenten Extra

U¡tÊebre¡d
40,92

Ja

Je

Gemeente kiest voor:

Extra uitbre¡ding

Module Thuiszorg

2,OO

la
n.v t.

€ 166 320

561.000

727 320

727.320

Klantpremie 2014
exclus¡eÍ b¡jdroge
€ r22,A5

Klantprem¡e 2015 *+

exclus¡ef b¡jdroge

Gemeentel¡¡ke bljdrage Deelname 2014
2Ot4 ra+ (aj 2074)

€ 11,25 r.232

Gemeentel¡¡ke bijdrage Deelname 2015 (18+l
2015 prognose **'

2940

srAP 2: símuleren bijdrate per pakket en ontwikkel¡ng aantel deelnemes (prognose toekomstige u¡tgoven)

G€meentel¡jke u¡tgâven Klantpremie 2014
20114 inclus¡ef b¡jdrøge
€ 166 320 € 111,60

Gemeenteli¡ke uitgaven Klantprem¡e 2015 **
2015 ¡nclus¡ef b¡jdroge

€
€

724,77 €
136,38 €

12,00

75,44
74r.720 €
558 835 €

776,7r
r20,54

980 €

Doelgroeptabel
lnkomen soclaal mln¡mum
Omvang doelgroep (18+)
Brcn : St¡mulonsz ( M¡n¡moscdn

3.920 699.955

tot% to5% tLo",6 rts%1.800 2.300 2 9oO 3 4oO
2074). stimulonsz betekent het oontol hu¡shoudens met ¡nkomen tot mox¡mool 725% von soc¡ool m¡n¡mum. Het oontol hu¡shoudens tot 730% wordt doot Bs&F geëxtropoleerd.

t20%
3.900 ',25",44 400

t30%
4.900

'* Bedrogen op bosis vqn prcm¡es en koft¡ngen 2074
++* Aspecten d¡e ¡nvloed hebben op prognose oontol deelnemers per oonvullende verzeker¡ng zun:

Pag¡na L van 1
o Bs&F 2014



€ 699.955 € 687.892 € 654.797

€ 672.460 € 596.655 € 572.947

€ 524.966 € 577.479 € 497.097

€ 437.477 € 426.1.82 € 409.248

Bijlage 3 : Berekeningscenario's CZI.A

Dekkingsgraad 75% AVGEU - 25% AVGE 65% AVGEU - 35% AVGE 50% AVGEU - 50% AVGE

(maximaal)80%

70%

60%

(huidig)s0%

Leeswijzer
Linke rkolom:

75% AVGEU _25% AVGE:

65% AVGEU -35% AVGE:

50% AVGEU -50% AVGE:

Dekkingsgraad - percentage personen dat in Weert woont, een

inkomen heeft minder dan 73O% van het sociaal minimum en

deelneemt aan de collectieve zorgverzekering voor minima.

ln dit scenario kiest 75%ovoor de aanvullende verzekering Gemeente

Extra Uitgebreid en 25Yovoor Gemeente Extra.

ln dit scenario kiest 65Yovoor de aanvullende verzekering Gemeente
Extra Uitgebreid en 35øovoor Gemeente Extra.

ln dit scenario kiest SOYIvoor de aanvullende verzekering Gemeente

Extra Uitgebreid en 50% voor Gemeente Extra.



Bijlage 4: Lijst met afkortingen
AVGE Aanvullende verzekering Gemeente Extra

AVGEU Aanvullende verzekering Gemeente Extra

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Cak Centraa I administratie kantoor
cBs Centraal Bureau voor de Statistiek
CER compensatie voor het verplicht eigen risico
czM collectieve zorgverzekering voor mínima
stb. Staatsblad
TSZ Tegemoetkom ing Specifieke Zo rgkoste n

wtz Werk, lnkomen en Zorgverlening
Wlz Wet langdurige zorg
Wtcg Wet tegemoetkoming chronisch zieken en

gehandicapten
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning
WWB Wet werk en bijstand
Zvw Zorgverzekeringswet


