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1. Inleiding  
 
 
Op 1 januari 2015 treden er drie nieuwe wetten in werking, te weten: de nieuwe Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Deze nieuwe wetgeving brengt nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden mee voor de gemeente maar is ook een voorzetting en verankering van de ingeslagen 
weg van De Kanteling. De gemeente moet haar nieuwe taken uitvoeren met minder geld dan waarmee het Rijk 
deze taken uitvoerde. Dit betekent dus dat we niet zonder meer door kunnen gaan op de bekende weg maar dat 
er ingrijpende beleidswijzigingen nodig zijn. De nieuwe wetgeving verplicht gemeenten om inwoners die niet of 
niet geheel in staat zijn om zelfstandig of met behulp van hun sociale netwerk te participeren in de samenleving, 
te ondersteunen met voorzieningen. Dit kan in de vorm van algemene voorzieningen, zoals maatschappelijk werk 
en welzijnswerk of maatwerkvoorzieningen zoals vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen of begeleiding op 
verschillende leefgebieden (wonen, werken, school, vrijetijdsbesteding). De gemeente heeft een grote 
beleidsvrijheid ten aanzien van de inrichting van deze voorzieningen. Er is geen sprake meer van het 
compensatiebeginsel zoals dit in de huidige Wmo centraal staat. Dit betekent dat de wet geen voorzieningen 
meer voorschrijft en de overheid geen oplossingen. Wel ondersteunt de overheid (in dit geval de gemeente) 
inwoners bij het meedenken naar een oplossing op maat. Deze oplossingen zijn gericht op het bevorderen van  
maatschappelijke participatie en het vergroten van de zelfredzaamheid.  
 
De voorbereidingen op de transities zijn al medio 2012 in gang gezet. De afgelopen jaren stonden vooral in het 
teken van visievorming en het vaststellen van kaders waarbinnen de uitvoering vorm kan krijgen. De nota‘Triple 
T: van beleid richting uitvoering’ die in maart 2014 door de raad is vastgesteld, geeft op hoofdlijnen al een goed 
beeld van wat we als gemeente willen doen voor onze inwoners, hoe de weg naar passende ondersteuning eruit 
ziet en hoe we willen omgaan met de inkoop van de nieuwe taken. Nu zijn we op het punt beland dat we onze 
kaders en uitgangspunten concreet vorm moeten geven in uitvoeringsbeleid. In mei 2014 heeft het college de 
nota over de doorontwikkeling van ’t Loket vastgesteld evenals het inkoopplan. Maar gemeenten zijn ook 
verplicht om het uitvoeringsbeleid voor alle drie de nieuwe wetten vast te leggen in een (of meerdere) 
verordening(en). Aan deze verordeningen ligt een aantal belangrijke keuzes ten grondslag. Keuzes die van grote 
invloed zijn op de uitvoering van de nieuwe taken en waarover de raad voor het einde van dit jaar een besluit 
moet nemen. Om dit weloverwogen te kunnen doen, is tijd nodig om standpunten te bepalen en na te denken 
over de consequenties die bepaalde keuzes voor inwoners met zich mee brengen. Om de raad in staat te stellen 
om aan de belangrijkste keuzes richting te geven, is gekozen voor een uitgebreid traject. Dit traject houdt in dat 
er voorafgaand aan besluitvorming over de verordeningen eerst een tweetal keuzenota’s wordt voorgelegd. Er is 
één keuzenota opgesteld voor de uitvoering van de nieuwe Wmo en de Jeugdwet. Voor de Participatiewet is een 
aparte keuzenota opgesteld. Onderhavige keuzenota heeft betrekking op de uitvoering van nieuwe Wmo en de 
Jeugdwet.  
 
Er is bewust gekozen voor het schrijven van twee keuzenota’s en ook worden er in december van dit jaar 
meerdere verordeningen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Reden om hiervoor te kiezen is dat, ondanks 
de raakvlakken tussen de nieuwe taken en wetgeving, er ook verschillen zijn qua inhoud, sturing en planning 
van de wet en het wetgevingsproces. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft om deze reden 
ook verschillende (aparte) modelverordeningen gemaakt en zij adviseert gemeenten om uit praktisch oogpunt 
hiervoor ook te kiezen. Om de samenhang te borgen, heeft er in het voorbereidingproces veel afstemming 
plaatsgevonden en worden de keuzenota’s tegelijkertijd ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Dit geldt ook 
voor de verordeningen.   
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2. De inhoud   
 
 
2.1  Vastleggen normen voor zorg en ondersteuning  
 
Mensen in staat stellen om zoveel als mogelijk op eigen kracht te participeren in de samenleving en hen hierbij 
ondersteuning bieden als dit niet of niet geheel lukt. Dat is kort gezegd het doel van de nieuwe wetgeving. De 
Kanteling is daarbij een belangrijk principe. Het Rijk verwacht van gemeenten dat zij vraaggericht werken, een 
groter beroep doen op de eigen mogelijkheden van mensen zelf en hun sociale netwerk en koersen op de inzet 
van algemene (voorliggende) voorzieningen in plaats van, de vaak duurdere, individuele voorzieningen. De komst 
van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet betekenen een fundamentele omkering in het denken 
over de rolverdeling tussen inwoners en overheid. Vanaf 2015 is er geen wettelijk recht op zorg of passend 
werk meer. De invulling van deze sociale grondrechten1 ligt vanaf dat moment bij de gemeente. In de wetgeving 
zijn hiervoor geen normen vastgelegd. De gemeenteraad moet bepalen wat de gemeente onder goede zorg, 
zelfredzaamheid en (maatschappelijke) participatie verstaat, wat zij een minimum vindt in de zorg en 
ondersteuning op het moment dat inwoners niet of niet geheel in staat zijn om zelfstandig te participeren in de 
samenleving, waar grenzen liggen aan wat je van informele zorg (hulp vanuit het netwerk / mantelzorg) mag 
verwachten en wanneer een maatwerkvoorziening c.q. professionele zorg moet worden ingezet. Dat is waar de 
nieuwe wetgeving over gaat en daarom is het belangrijk om deze normen goed in een verordening vast te 
leggen. Ook is er een juridisch argument om de gemeentelijke normen voor zorg en ondersteuning in een 
verordening vast te leggen: het voorkomen van allerlei gerechtelijke procedures. Als er geen normen zijn 
vastgelegd over het te voeren beleid, zal de rechter blijven uitgaan van de situatie zoals die nu is. Vooraf 
vastgestelde normen waarin is vastgelegd wanneer volgens de gemeenteraad zorg en ondersteuning nodig is en 
waar de marges liggen waarbinnen het college kan werken, is uiteindelijk beter voor de democratische 
legitimiteit van het gevoerde beleid.   
 
 
2.2 Te maken keuzes door de raad 
 
In deze keuzenota ligt een aantal keuzes voor waarover van de raad besluitvorming wordt gevraagd. Door een 
uitspraak te doen over deze keuzes geeft de raad voldoende duidelijkheid over het gemeentelijk beleid zonder al 
te veel in detail te treden. Dit laatste is ook niet wenselijk omdat er voldoende ruimte moet zijn voor het college 
om maatwerk te leveren. Hierdoor kunnen we de nodige flexibiliteit behouden en sneller inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen. Nieuwe inzichten, zeker in de eerste jaren, zullen het noodzakelijk maken om de uitvoering bij te 
stellen. Wijziging van een beleidsregel door het college gaat veel sneller dan wijziging van de verordening door 
de raad. Om deze reden worden er in de verordeningen bijvoorbeeld ook geen bedragen vastgelegd. Veel 
bedragen veranderen jaarlijks en worden door het college in het gemeentelijk ‘Besluit maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp’ vastgelegd.  
 
De keuzes die aan de raad worden voorgelegd in paragraaf 3.1 hebben enerzijds betrekking op onderwerpen 
waarover we als gemeente beleid moeten formuleren en anderzijds op onderwerpen waarover we als gemeente 
beleid kunnen formuleren. De zogenoemde moet-bepalingen en kan-bepalingen in de wet. De te maken keuzes 
hebben betrekking op al onze nieuwe taken in het kader van de nieuwe Wmo en de Jeugdwet, ongeacht of we 
deze taken lokaal of regionaal inkopen.  
 
                                                        
1 Als de wet iets niet meer voorschrijft, vallen we terug op de Grondwet. De sociale grondrechten dwingen de overheid zich actief op 
te stellen, door bijvoorbeeld te zorgen voor voldoende werkgelegenheid. In Nederland hebben alle burgers bepaalde rechten die zij 
kunnen ontlenen aan de Grondwet. Voorbeelden zijn het recht op arbeid, huisvesting en gezondheid. 
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De volgende keuzes worden voorgelegd:  
 Beleidskeuze 1: Inzet van een maatwerkvoorziening (moet-bepaling).  

Centrale vraag aan de raad: ‘Wanneer zetten we een maatwerkvoorziening in?’ 
 Beleidskeuze 2: Beleid eigen bijdragen (kan-bepaling).  

Centrale vraag aan de raad: ‘Heffen we als gemeente een eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen in het 
kader van de Wmo en zo ja, voor welke voorzieningen en tot welke bedragen?’ 

 Beleidskeuze 3: Gemeentelijk maatwerk meerkosten van zorg voor personen met een chronische ziekte 
en/of handicap (moet-bepaling).  
Centrale vraag aan de raad: ‘Gaan we als gemeente aan inwoners met een chronische ziekte en/of handicap 
een tegemoetkoming verstrekken in de meerkosten van zorg die zij hebben? Zo nee, waarom niet en zo ja, 
op welke wijze?’ 

 Beleidskeuze 4: Regels rondom persoonsgebonden budget (kan-bepaling).  
Centrale vraag aan de raad: ‘Kiezen we er als gemeente voor om een pgb te bevorderen of gaan we hier 
terughoudend mee om?’ 

 Beleidskeuze 5: Kostprijs en tarief van een persoonsgebonden budget (moet-bepaling).  
Centrale vraag aan de raad: ‘Welke kostprijs en welk tarief willen wij hanteren voor een pgb?’ 

 
Naast bovengenoemde keuzes wordt in deze nota, in paragraaf 3.2, ook ingegaan op inhoudelijke wijzigingen 
ten aanzien van de huidige Wmo-voorzieningen. Deze wijzigingen vragen niet om besluitvorming van de raad. De 
kaders waarbinnen de uitvoering van deze voorzieningen kan plaatsvinden, zijn reeds eerder door de raad 
vastgesteld en vastgelegd in de huidige Wmo-verordening 2012. Het college wil de raad echter wel over deze 
wijzigingen en ontwikkelingen informeren. In paragraaf 3.3 wordt gerefereerd aan overige onderwerpen die in 
de verordeningen moeten worden opgenomen. Deze zijn in bijlage 2 verder uitgewerkt.  
 
 
2.3  Kanttekeningen bij de voorstellen 
 
Eén van de conclusies uit de rapportage 'De Wmo in beweging, evaluatie van de Wmo 2010-2012' van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), is dat er geen verschil is tussen het aantal aanvragen voor voorzieningen 
bij meer of minder gekantelde gemeenten. Een verklaring hiervan zou kunnen zijn dat er door de brede 
gespreksvoering in het kader van de Kanteling juist weer meer aanvragen op andere gebieden opkomen. Ook 
blijkt het voor gespreksvoerders nog lastig te zijn om mensen op hun eigen mogelijkheden te wijzen of om 
alternatieve oplossingen te vinden. Dit vormt volgens het SCP een risico voor de beoogde cultuuromslag. De 
afname van het aantal aanvragen ligt deels aan het feit dat gemeenten meer eigen bijdragen voor voorzieningen 
zijn gaan vragen. Mensen denken daardoor meer na over het feit of zij een bepaalde voorziening echt nodig 
hebben. Kantelen als zodanig leidt volgens het SCP dus niet zonder meer tot een kostenbesparing. Er is een 
combinatie nodig met andere beleidsmaatregelen, zoals eigen bijdragen en een normering van het niveau van 
zorg en ondersteuning door de gemeente. Het SCP wijst erop dat meer inzet van informele zorg niet 
automatisch leidt tot minder maatwerkvoorzieningen. In hoofdstuk 3 worden beleidsmaatregelen beschreven 
om te bereiken dat het gebruik van voorzieningen binnen de financiële kaders haalbaar is. 
 
 
2.4  Terminologie 
 
In deze keuzenota worden verschillende termen gebruikt. In bijlage 1 worden de belangrijkste begrippen 
toegelicht. Een aanvulling hierop heeft betrekking op de termen maatwerkvoorzieningen en individuele 
voorzieningen. Waar in de huidige Wmo wordt gesproken over individuele voorzieningen, wordt in de nieuwe 
Wmo deze term niet meer gebruikt en wordt er gesproken over maatwerkvoorzieningen.  
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Echter in de Jeugdwet wordt wel de term individuele voorzieningen gebruikt. In deze nota gebruiken wij alleen 
de term maatwerkvoorzieningen. Onder maatwerkvoorzieningen verstaan wij: de huidige individuele Wmo-
voorzieningen en de nieuwe taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk wordt (jeugdhulp, begeleiding en 
kortdurend verblijf). Verder hebben we tot nu toe in ons beleid de termen zorg en ondersteuning gebruikt. Omdat 
zorg teveel refereert aan de het huidige stelsel, zullen wij vanaf nu spreken over hulp en ondersteuning. 
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3.  De keuzes 
 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op 1) de beleidskeuzes die ten grondslag liggen aan de op te stellen 
verordeningen (paragraaf 3.1), 2) bestaande Wmo-voorzieningen die een nieuwe invulling krijgen (paragraaf 3.2) 
en 3) overige onderwerpen die in de verordening uitgewerkt moeten worden maar die minder politiek van aard 
zijn of waarvan wordt voorgesteld de uitwerking later te doen (paragraaf 3.3). Dit is het geval bij de waardering 
mantelzorgers.   
 
Periodiek plan  
De gemeente moet  in het kader van de nieuwe Wmo en de Jeugdwet  een periodiek plan opstellen, waarin de 
gemeenteraad het te voeren beleid vastlegt. De basis voor ons gemeentelijk beleid is vastgelegd in het  
beleidsplan ‘Back to Basics: De Nieuwe Koers’ . Hierin zijn onze visie en doelstellingen  op het gebied van 
welzijn (inclusief Wmo, sport en kunst en cultuur) en onderwijs vastgelegd. Dit beleidsplan heeft een 
oorspronkelijke looptijd van 2012 - 2015 maar de gemeenteraad heeft besloten om deze termijn met twee jaar 
te verlengen. Dat is ook het moment waarop er goed zicht bestaat op de nieuwe taken en de uitvoering hiervan 
en kan dit integraal worden meegenomen in het nieuwe beleidsplan. Tot die tijd is het gemeentelijk beleid op de 
bestaande en nieuwe taken vastgelegd in verschillende beleidsnotities. Naast ‘Back to Basics: De Nieuwe 
Koers’ zijn in dit kader vooral van belang: de nota ‘Triple T: van beleid richting uitvoering’ (uitwerking van 
kaders en uitgangspunten transities), de nota 'Triple T: doorontwikkeling 't Loket'  (uitwerking van de toegang 
tot maatschappelijke ondersteuning), de nota ‘Inkoopplan: het sociale domein in 3D’ (inkoopstrategie), de nota 
‘Visie op jeugdhulp gemeente Goirle’  en de nota ‘Goirle aan de slag’ (kaders en uitgangspunten Participatiewet).   
 
In deze keuzenota wordt het uitvoeringsbeleid ten aanzien van maatwerkvoorzieningen op het gebied van Wmo 
en jeugd beschreven. In de keuzenota die is opgesteld voor de Participatiewet wordt het beleid ten aanzien van 
re-integratie en participatie beschreven. Op dit moment wordt er ook gewerkt aan een nota over jeugdhulp en  
een nota over het minimabeleid vanaf 2015.  
 
 
3.1  De beleidskeuzes 
 
Hieronder worden de beleidskeuzes weergeven die ten grondslag liggen aan het uitvoeringsbeleid. De keuzes zijn 
zo beknopt mogelijk beschreven. Er ligt voor de raad een bijlage ter inzage waarin nog uitgebreidere 
achtergrondinformatie over de keuzes omschreven wordt.  
 
Beleidskeuze 1 Inzet van een maatwerkvoorziening  (moet-bepaling) - Wmo en Jeugd 
Centrale vraag  Wanneer zetten we een maatwerkvoorziening in?  
Toelichting op inhoud  De vraag wanneer we als gemeente een maatwerkvoorziening inzetten is afhankelijk 

van de vraag wat wij als gemeente verwachten van gebruikelijke hulp en mantelzorg.  
Binnen de definities van de wetgeving kan de gemeente nadere invulling geven aan 
wat zij onder deze begrippen verstaat. Om hier een uitspraak over te kunnen doen, is 
het van belang te weten welke definities worden gehanteerd.  
 
Gebruikelijke hulp en mantelzorg zijn niet hetzelfde; de begrippen sluiten elkaar uit. 
Kenmerkend voor mantelzorg is dat deze verleend wordt door personen uit de directe 
omgeving van de klant en rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie, maar waarbij 
de normale, gebruikelijke zorg in zwaarte, duur en/of intensiteit aanmerkelijk wordt 
overschreden.  
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Gebruikelijke hulp daarentegen is hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in 
redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of 
andere huisgenoten. In de nieuwe wetgeving gaat gebruikelijke hulp zelfs nog verder 
en heeft het ook betrekking op elkaar even helpen bij dagelijkse dingen. Deze hulp 
beperkt zich niet alleen tot personen die een gezamenlijke huishouding voeren, maar 
kan ook aan anderen gevraagd worden. Echter, voor personen buiten de gezamenlijke 
huishouding is het geven van hulp niet afdwingbaar. 

Overwegingen  Wat vinden we in de gemeente Goirle redelijk om van een ander te vragen in het kader 
van gebruikelijke hulp en mantelzorg? De grens van gebruikelijke hulp is erg afhankelijk 
van de eigen normen en waarden van zowel de hulpgever als de hulpvrager. Het heeft 
te maken met de maatschappelijk aanvaarde normen van wat we voor een ander 
willen doen en wat we aan een ander willen vragen. Als de hulp en ondersteuning die 
nodig is meer dan gebruikelijke hulp wordt, noemen we het mantelzorg. De grens van 
mantelzorg is heel erg afhankelijk van de draaglast van de hulpgever (mantelzorger). 
Dit maakt het lastig om zowel voor gebruikelijke hulp als voor mantelzorg vast te 
leggen waar de grens ligt.  Voorgesteld wordt om dit dan ook niet te doen en deze 
grens te bepalen samen met de inwoners, eventueel aangevuld met mensen uit hun 
sociale netwerk, die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. We kunnen ons als 
gemeente beperken tot de definities van de wetgeving. Dit betekent dat we voor 
gebruikelijke zorg uitgaan van de hulp die mensen in een netwerk (dus niet alleen eigen 
gezin) als vanzelfsprekend aan elkaar leveren. Voor mantelzorg kunnen we uitgaan van 
hulp die de gebruikelijke hulp in zwaarte, duur en/of intensiteit overschrijdt. Mensen 
hebben zelf een verantwoordelijkheid om aan te geven wanneer het teveel wordt. 
Buren, familie of kennissen, maar bijvoorbeeld ook de praktijkondersteuner van de 
huisarts of een thuiszorgmedewerker kunnen hierin een signaalfunctie vervullen.   

Concreet voorstel  Voorgesteld wordt:  
1. Geen maatwerkvoorziening in natura of als pgb te verstrekken voor gebruikelijke 

hulp omdat het gaat over hulp en ondersteuning die mensen vanzelfsprekend aan 
elkaar leveren.   

2. Hierbij gebruik te maken van reeds bestaande protocollen die handvatten bieden 
voor wat algemeen gebruikelijk is in de hulp en ondersteuning voor elkaar.   

3. Een maatwerkvoorziening in natura of als pgb te verstrekken op het moment dat 
mantelzorg niet of niet voldoende in staat is om in de ondersteuningsbehoefte te 
voorzien.  

4. Dit te bepalen samen met de inwoner die een ondersteuningsbehoefte heeft en de 
personen uit diens netwerk die mantelzorg verlenen.  

 
Beleidskeuze 2 Beleid eigen bijdragen (kan-bepaling) - Wmo  
Centrale vraag Heffen we als gemeente een eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen in het kader 

van de Wmo en zo ja, voor welke voorzieningen en tot welke hoogte?  
Toelichting op inhoud  De gemeente kan aan gebruikers van Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage vragen. 

Dit kan zowel voor algemene- als voor maatwerkvoorzieningen. Als de gemeente 
hiervoor kiest, moet zij in de verordening vastleggen voor welke voorzieningen en tot 
welke hoogte dit het geval is. De Jeugdwet kent geen eigen bijdrage. In de AWBZ 
werden ook al eigen bijdragen opgelegd voor de Wmo-voorzieningen die nu over gaan 
naar de gemeenten. De eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor 
(CAK) berekend op basis van het inkomen en 8% van het belastbare vermogen (in box 
3) van de klant.  
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De maximale eigen bijdrage wordt nooit hoger dan de door het CAK vastgestelde 
draagkracht in het inkomen en/of de kostprijs van de voorziening(en) en is dus 
anticumulatief. Eventuele eigen bijdragen of eigen betalingen voor algemene 
voorzieningen vallen hier niet onder, die zijn dus wel cumulatief. 
 
De gemeente Goirle legt op dit moment de maximale wettelijke eigen bijdragen op 
voor (zowel natura als pgb) hulp bij het huishouden, individuele vervoersvoorzieningen 
en woonvoorzieningen. Voor rolstoelen en voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar 
was er geen wettelijke mogelijkheid om een eigen bijdrage op te leggen. Door 
wijzigingen in de wet zijn er nieuwe beleidsmogelijkheden voor het verstrekken van 
eigen bijdragen. De parameters voor de eigen bijdragen blijven vrijwel gelijk aan de 
huidige parameters. De gemeente kan, zoals al jaren het geval is, de parameters 
alleen ten gunste van gebruikers naar beneden bijstellen, niet naar boven. De 
beleidsmogelijkheden voor gemeenten op dit gebied zijn dus beperkt. 

Overwegingen  De keuze om een eigen bijdrage te vragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen is aan 
de gemeente. Voorgesteld wordt om dit wel te doen omdat eigen bijdragen een 
belangrijke inkomstenbron vormen om de uitvoering van de Wmo betaalbaar te 
houden binnen de beschikbare budgetten. De eigen bijdragesystematiek geeft 
mogelijkheden om het gebruik van maatwerkvoorzieningen enigszins te sturen, 
doordat gebruikers meer kostenbewust worden bij het gebruik ervan. De eigen 
bijdrage systematiek zoals deze is vastgesteld door het Rijk, is gemaximeerd op 
grond van draagkracht in inkomen en vermogen. Het heffen eigen bijdragen is de 
enige toegestane vorm van inkomensbeleid binnen de Wmo.   

Concreet voorstel  Voorgesteld wordt om eigen bijdragen te heffen voor de volgende Wmo-
maatwerkvoorzieningen en hierbij de wettelijke mogelijkheden maximaal te benutten:  
 Hulp bij het huishouden in natura of als pgb voor de gehele gebruiksduur van de 

voorziening tot de maximale kostprijs (is voorzetting huidige beleid). 
 Individuele vervoersvoorzieningen (anders dan Regiotaxi) in natura of als pgb  

gedurende de gehele gebruiksduur van de voorziening of totdat de kostprijs van 
de voorziening is bereikt (is uitbreiding huidig beleid, waarin nu een 
periodebeperking geldt van 3 jaar. Voor bestaande gevallen blijft de bestaande 
regeling gelden, totdat de voorziening vervangen wordt). 

 Roerende woonvoorzieningen in natura of als pgb, gedurende de gehele 
gebruiksduur van de voorziening of totdat de kostprijs van de voorziening is 
bereikt (is uitbreiding huidig beleid, waarin nu een periodebeperking geldt van 3 
jaar. Voor bestaande gevallen blijft de bestaande regeling gelden, totdat de 
voorziening vervangen wordt. 

 Voor nieuwe onroerende woningaanpassingen wordt voorgesteld de periode van 
de eigen bijdrage per voorziening te maximeren op 15 jaar of totdat de kostprijs 
van de voorziening eerder is bereikt. Dit in verband met de praktische 
uitvoerbaarheid. Onroerende woonvoorzieningen worden doorgaans eenmalig 
verstrekt en gaan soms tientallen jaren mee.  

 Nieuwe woningaanpassingen ten behoeve van jeugdigen, aan de ouders of 
verzorgers, gedurende de gehele gebruiksduur van de voorziening of totdat de 
kostprijs van de voorziening is bereikt (is nieuw beleid, alleen voor nieuwe 
situaties). In dit geval is maximeren tot 15 jaar niet nodig, omdat de eigen 
bijdrage voor de ouders automatisch stopt als het kind 18 jaar wordt. De eigen 
bijdrage die aan de ouders is opgelegd wordt namelijk niet voortgezet op naam 
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van het kind als deze de leeftijd van 18 jaar bereikt. Deze nieuwe mogelijkheid is 
geregeld in de wet. 

 Begeleiding en dagbesteding wanneer dit als maatwerkvoorziening is toegekend, 
in natura of als pgb, voor de gehele gebruiksduur van de voorziening (is nieuw 
beleid voor de Wmo, maar geldt ook nu al onder de AWBZ). 

 Verblijf in een opvanginstelling, voor de gehele duur van het verblijf (is nieuw 
beleid voor de Wmo, maar geldt ook nu al onder de AWBZ). 

 
Beleidskeuze 3 Gemeentelijk maatwerk meerkosten van zorg voor personen met chronische 

ziekte en/of handicap (moet-bepaling) - Wmo en Jeugd  
Centrale vraag Gaat de gemeente aan inwoners met een chronische ziekte en/of handicap een 

tegemoetkoming verstrekken voor de meerkosten van zorg die zij hebben? Zo nee, 
waarom niet en zo ja, op welke wijze?  

Toelichting op inhoud  De gemeente moet bij verordening bepalen of zij aan inwoners met een chronische 
ziekte en/of een handicap een tegemoetkoming gaat verstrekken voor de meerkosten 
van zorg die zij hebben. Als de gemeente hiervoor niet kiest, moet zij aangeven 
waarom niet. Kiest zij hier wel voor dan moet worden aangegeven op welke wijze zij 
dit doet. De gemeente krijgt middelen van het Rijk vanwege het afschaffen van de 
tegemoetkoming en korting op de eigen bijdragen op grond van de Wet 
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de afschaffing van de 
regeling Compensatie eigen risico (Cer). Die middelen kunnen gebruikt worden voor 
het tegemoetkomen in aannemelijke meerkosten voor inwoners met beperkingen. 

Overwegingen  De gemeente heeft een aantal wettelijke mogelijkheden om een maatwerkvoorziening 
te treffen om personen met een chronische ziekte en/of handicap tegemoet te komen 
in hoge zorgkosten. Hieronder worden de mogelijkheden genoemd met voor- en 
nadelen.   
 
1. Individuele bijzondere bijstand  
De voordelen zijn dat er voor de klant zeer individueel maatwerk mogelijk is en dat de 
regeling zich toespitst op de lagere inkomens. Het nadeel is dat het moet gaan om 
daadwerkelijke noodzakelijke kosten waarin men wegens bijzondere omstandigheden 
zelf niet kan voorzien. De regeling is zeer bewerkelijk qua uitvoering en past niet bij 
het gemeentelijk minimabeleid voor medische kosten. Het is lastig om vast te stellen 
wie welke kosten vergoed krijgt en welke kosten noodzakelijk zijn.  

 
2. Een collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering 
Het voordeel van deze mogelijkheid is dat de doelgroep makkelijker te bereiken is en 
de klant via een verzekering een ruime vergoeding kan krijgen voor veel zorgkosten. 
Het is ook de enige vorm van categoriale bijzondere bijstand die is toegestaan. Het is 
eenvoudig qua uitvoering omdat de gemeente Goirle al een collectieve 
ziektekostenverzekering kent die verder uitgebreid kan worden. Het nadeel is dat niet 
iedereen gebruik maakt van de collectieve verzekering, deelname is niet verplicht.  

 
3. Een financiële tegemoetkoming vanuit de Wmo 
Het voordeel van deze mogelijkheid is dat deze toegepast kan worden voor alle Wmo-
gebruikers, ongeacht inkomen. Een vast bedrag voor alle Wmo-klanten met een eigen 
bijdrage is relatief eenvoudig uitvoerbaar en kan ook toegepast worden als 
tegemoetkoming in de kosten bij een algemene voorziening.  
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Het nadeel is dat een vast bedrag uitkeren aan iedereen neerkomt op hetzelfde als 
wat het Rijk deed met de Wtcg- en Cer tegemoetkomingen, het komt lang niet altijd 
terecht bij degenen die het echt nodig hebben.  
 
4. Een verlaging van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen 
Het voordeel is dat deze mogelijkheid is dat de klant minder eigen bijdragen betaalt 
en dat deze mogelijk is voor alleen lagere inkomens of voor alle inkomens met een 
eigen bijdrage. Het is ook eenvoudig qua uitvoering. Het nadeel is dat de opbrengst 
van de eigen bijdragen over hele linie minder wordt. Dit kan de financiële balans voor 
de Wmo uitgaven verstoren. 
 
5. Een fonds voor ondersteuning van mensen met een chronische ziekte en/of 

beperking 
Voordelen van deze regeling is dat er een forfaitair bedrag kan worden uitgekeerd 
aan iedereen die aan de criteria voldoet, ongeacht inkomen en vermogen. De 
gemeente Goirle kent al een solidariteitsregeling voor ouderen, chronisch zieken en 
gehandicapten (alleen voor minima). Het nadeel is dat er, ondanks veel promotie, 
slechts weinig mensen van de regeling gebruikmaken. Het vaststellen van criteria 
blijft een probleem, waar ook het Rijk niet uit kwam.  
 
Voorgesteld wordt om te kiezen voor mogelijkheid 2: uitbreiden tegemoetkoming 
premie collectieve ziektekostenverzekering en dit te doen voor inkomens tot 
maximaal 120% van de bijstandsnorm. Wettelijk is toegestaan dit te doen voor 
inkomens tot 130%. Hiervoor willen we niet kiezen. De middelen verdelen onder een 
beperkte groep mensen (met een inkomen tot maximaal 120%) zorgt ervoor dat de 
mensen die het echt nodig hebben ook maximaal kunnen profiteren van deze regeling.  
Het huidige minimabeleid is gericht op mensen met een inkomen tot maximaal 110% 
van de bijstandnorm. Een keuze voor 120% betekent een verruiming ten opzichte van 
het huidige beleid.  

Concreet voorstel  Voorgesteld wordt:  
1. Inwoners met een chronische ziekte en/of handicap een tegemoetkoming te 

verstrekken in de meerkosten van zorg.  
2. Dit te doen in de vorm van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. 

Hiervoor wordt de huidige collectieve verzekering uitgebreid.  
3. De kosten voor deze uitbreiding kunnen gedekt worden uit een deel van de 

middelen die we in het Sociaal Deelfonds ontvangen ter compensatie van de 
afgeschafte Wtcg en Cer.   

 
Beleidskeuze 4 Regels rondom persoonsgebonden budget (kan-bepaling) - Wmo en Jeugd  
Centrale vraag Kiezen we er als gemeente voor om een pgb te bevorderen of gaan we  hier 

terughoudend mee om?  
Toelichting op inhoud  De gemeente is verplicht om klanten die in aanmerking komen voor een 

maatwerkvoorziening te informeren over de mogelijkheid om te kiezen voor een pgb.  
Tegelijk heeft de wetgever de toegang tot het pgb voorzien van verscherpte eisen, 
om een aanzuigende werking, oneigenlijk gebruik en misbruik zoveel mogelijk te 
beperken. Belangrijke eis vanuit de wetgeving is dat de klant, indien hij/zij een pgb 
wenst, moet kunnen aantonen waarom een voorziening in natura niet passend is.  
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Eisen zijn ook dat de klant moet kunnen omgaan met het pgb en dat de ingekochte 
ondersteuning van goede kwaliteit is. De gemeente moet zelf invulling geven aan een 
aantal toetsingscriteria voor inzet van het pgb. Deze moeten worden vastgelegd in de 
verordeningen.  
 
Het pgb kan ook worden ingezet om niet-professionele zorgverleners mee te betalen. 
Bijvoorbeeld iemand uit het sociale netwerk van de klant, zowel huisgenoten als niet-
huisgenoten, maar ook studenten, particuliere hulpen of ZZP-ers zonder 
gespecialiseerde opleiding. Het uitgangspunt van de wetgever hierbij is dat het pgb 
voor niet-professionele zorgverleners beperkt dient te blijven tot die gevallen waarin 
dit aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar 
doelmatiger is. Het is niet mogelijk om in de verordening het gebruik van het pgb voor 
niet-professionele zorg geheel uit te sluiten. 

Overwegingen  Ten aanzien van de inzet van pgb's kan de gemeente een keuze maken uit twee 
mogelijkheden, te weten:  
1. bevorderen dat gebruik gemaakt wordt van een naturavoorziening in plaats van 

pgb of, 
2. bevorderen dat er gebruik gemaakt wordt van een pgb in plaats van een 

naturavoorziening.  
 
Een pgb geeft de klant meer verantwoordelijkheid in het zelf organiseren van 
zijn/haar hulp en ondersteuning. Dit sluit aan bij de doelstellingen van ons 
gemeentelijk beleid waarin zelfredzaamheid centraal staat. De klant heeft met een 
pgb ook meer keuzevrijheid alhoewel dit beperkt is omdat de gemeente met meerdere 
zorgaanbieders een raamovereenkomst afsluit en de klant hiermee per definitie 
keuzevrijheid heeft. Voorgaande zou ervoor kunnen pleiten om te bevorderen dat er 
gebruik gemaakt wordt van een pgb. Echter kunnen we als gemeente met de inzet 
van een naturavoorziening meer en beter sturen op de kwaliteit van de geboden hulp 
en ondersteuning omdat hierover met aanbieders afspraken worden gemaakt. 
Daarnaast kan de klant direct gebruikmaken van een naturavoorziening, is hij/zij 
voorzien van alle service en heeft de klant geen werkgeversverantwoordelijkheid. De 
kosten voor de gemeente kunnen bij een primaat van naturavoorzieningen hoger 
uitvallen doordat met name professionele zorg wordt ingezet. Aan de andere kant 
kan een pgb juist een aanzuigende werking hebben.  
 
Zoals bij de toelichting op de inhoud is aangegeven, kan een pgb ook ingezet worden 
om niet-professionele hulpverleners mee te betalen. De vraag hoe we hier als 
gemeente mee willen omgaan, houdt verband met de vraag over wat wij verwachten 
van gebruikelijke hulp en mantelzorg. Bij beleidskeuze 1 is voorgesteld om voor 
gebruikelijke hulp geen maatwerkvoorziening in natura of als pgb te verstrekken 
omdat het gaat over hulp die mensen uit het sociale netwerk vanzelfsprekend aan 
elkaar bieden. Voor mantelzorg is voorgesteld dit wel te doen als de mantelzorg niet 
of niet voldoende in staat is om in de ondersteuningsbehoefte te voorzien. Hiervoor 
kunnen we als gemeente nadere regels vastleggen. Voorgesteld wordt om dit te doen 
om een aanzuigende werking tegen te gaan en te voorkomen dat er situaties 
ontstaan waarin een pgb wordt aangevraagd voor hulp en ondersteuning die anders 
‘om niet’ aan elkaar geleverd wordt. De criteria worden hieronder geformuleerd.  
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Concreet voorstel  1. Voorgesteld wordt om het gebruik van naturavoorzieningen te bevorderen en 
terughoudend om te gaan met de inzet van een pgb.  

2. In aanvulling op hetgeen bepaald is in de wetgeving, de volgende criteria vast te 
stellen bij de inzet van een pgb ter ontlasting van de mantelzorg:    
 Aan een mantelzorger die tot het moment van melding onbetaalde hulp en 

ondersteuning heeft verleend en overbelast is of dreigt te raken, wordt geen 
pgb verstrekt, tenzij:  

a. het pgb wordt ingezet voor inkoop van ondersteuning door een 
professionele hulpverlener of een niet-professionele hulpverlener uit 
het netwerk van de klant indien deze voor het overige voldoet aan 
de gestelde criteria, of tenzij;  

b. de mantelzorger aantoonbaar minder is gaan werken of 
aantoonbaar gestopt is met werken als gevolg van de te verlenen 
mantelzorg, of tenzij; 

c. de noodzakelijke ondersteuning moeilijk of niet door een 
professionele zorgaanbieder verleend kan worden.   

 
Beleidskeuze 5 Kostprijs van een persoonsgebonden budget (moet-bepaling) 
Centrale vraag Welke kostprijs willen wij hanteren voor een pgb?  
Toelichting op inhoud  De gemeente moet in haar verordening bepalen op welke wijze zij de kostprijs van 

een pgb berekent. De kostprijs van een pgb mag (Jeugd) of hoeft (Wmo) de kostprijs 
van een maatwerkvoorziening in natura niet te boven gaan.  

Overwegingen  De gemeente is vrij om zelf de hoogte van de kostprijs van een pgb te bepalen. Voor 
een besluit hierover zijn de volgende aspecten van belang:  
1. Het tarief moet, op basis van vaste jurisprudentie, voldoende zijn om op de vrije 

markt professionele ondersteuning te kunnen inkopen.  
2. Het tarief mag in het kader van de Jeugdwet niet hoger zijn dan de kostprijs in 

natura die de gemeente betaalt met gecontracteerde aanbieders. Bij de Wmo 
hoeft het niet hoger te zijn (op grond van vaste jurisprudentie).  

3. De hoogte van het pgb-tarief heeft invloed op het meer of minder aantrekkelijk 
zijn van een pgb. 

 
We stellen voor om een onderscheid te maken in drie categorieën 'zorgverleners':  
1. Zorgverleners die in dienst zijn bij een zorgaanbieder die aan alle professionele en 

kwaliteitsstandaarden voldoet.  
2. ZZP’ers die beschikken over een gespecialiseerde beroepsopleiding in de zorg en 

als zelfstandige geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel.  
3. Niet professionele zorgverleners (mensen uit netwerk van de klant of ZZP'ers die 

niet beschikken over een gespecialiseerde beroepsopleiding in de zorg.  
Voorgesteld wordt om per genoemde categorie een ander tarief vast te stellen. Voor 
de eerste categorie wordt voorgesteld het tarief vast te stellen op 100% van de 
kostprijs van de vergelijkbare voorziening in natura waarvoor de gemeente een 
contract heeft afgesloten. Dit geldt ook roerende en onroerende zaken op het gebied 
van hulpmiddelen, vervoer en wonen. Redenen om voor 100% te kiezen is dat bij een 
lager percentage de klant op de vrije markt niet een vergelijkbaar product of dienst 
kan inkopen. Het tarief voor de tweede categorie zorgverleners kan lager vastgesteld 
worden omdat deze zorgverleners minder overheadkosten hebben waardoor zij 
goedkoper kunnen werken.  
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Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kosten voor overhead ongeveer 25% bedragen. 
Voorgesteld wordt om het tarief vast te stellen op 75% van het tarief van zorg in 
natura. Dit is een voortzetting van het huidige beleid in de AWBZ waarbij het pgb ook 
75% bedraagt. Voor de derde categorie, in het geval het pgb verzilverd wordt bij een 
persoon uit het sociale netwerk, is er geen sprake van een beroepsmatige invulling 
van de zorgvraag. Dit betekent dat kosten die verbonden zijn aan het 
werkgeverschap zoals sociale lasten, kosten voor opleidingen en overheadkosten niet 
van toepassing zijn. Hierdoor is de keuze voor dit lagere percentage te 
rechtvaardigen. Met dit percentage sluiten we aan bij het pgb beleid voor een niet-
professionele hulpverlener zoals dit sinds 1 januari 2014 in de AWBZ wordt 
toegepast. Ook sluiten we hiermee aan bij het beleid van de meeste regiogemeenten.  

Concreet voorstel  Voorgesteld wordt:  
1. Het tarief van een pgb af te leiden van de kostprijs van de maatwerkvoorziening 

in natura waarvoor de gemeente een raamovereenkomst of contract heeft 
afgesloten. Als het een tweedehands voorziening betreft dan wordt de hoogte 
van het pgb daarop gebaseerd.  

2. In de verordening de volgende pgb tarieven op te nemen: 
 Het pgb wordt vastgesteld op 100% van de kostprijs in natura voor 

diensten wanneer de hulpverlener  in dienst is bij een zorgaanbieder die aan 
alle professionele en kwaliteitsstandaarden voldoet. 

 Het pgb wordt vastgesteld op 75% van de kostprijs in natura voor diensten 
wanneer de zorgaanbieder een ZZP-er is die als zodanig geregistreerd is bij 
de Kamer van Koophandel en beschikt over een gespecialiseerde 
beroepsopleiding in de zorg. 

 Het pgb wordt vastgesteld op 50% van de kostprijs in natura voor diensten 
waarbij de zorgaanbieder een persoon uit het netwerk van de klant is, of 
een ZZP-er die niet beschikt over een gespecialiseerde beroepsopleiding in 
de zorg.  

 Het pgb voor roerende en onroerende zaken op het gebied van hulpmiddelen, 
vervoer en wonen wordt vastgesteld op 100% van de vergelijkbare kostprijs 
voor een naturavoorziening. 

3. De forfaitaire financiële tegemoetkomingen die zijn opgenomen in het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning 2014 op hetzelfde niveau in de vorm van een 
pgb over te nemen en jaarlijks door het college te indexeren.  

 
 
3.2 Nieuwe invulling van bestaande Wmo-voorzieningen 

In de verordening moeten bepalingen opgenomen worden ten aanzien van de bestaande Wmo-voorzieningen. Het 
college heeft, binnen haar bevoegdheid, een aantal besluiten genomen over de invulling van deze voorzieningen. 
Binnen haar bevoegdheid omdat de huidige beleidslijn wordt voorgezet. Er is alleen gekozen voor een nieuwe 
koers die past binnen onze gemeentelijke visie van resultaatsturing en zelfredzaamheid. Omdat het college de 
raad in een vroegtijdig stadium wil meenemen in de ontwikkelingen, zijn de wijzigingen in deze paragraaf 
beschreven.  
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1. De keuze voor een nieuwe vorm voor hulp bij het huishouden   
De gemeente krijgt 40% minder middelen voor de uitvoering van hulp bij het huishouden. De gemeente Goirle wil  
binnen de financiële kaders kwalitatief goede zorg bieden voor inwoners die een ondersteuningsvraag hebben en 
deze niet zelf of met behulp van hun sociale netwerk, kunnen oplossen. Met vaststelling van het inkoopplan, 
waarover de raad is geïnformeerd, is ervoor gekozen om de hulp bij het huishouden integraal onderdeel te laten 
zijn van het inkooptraject voor de nieuwe taken op het gebied van de Wmo en lokale jeugdhulp. Hiermee is 
ervoor gekozen om de hulp bij het huishouden een maatwerkvoorziening te laten waarbij resultaatsturing 
centraal staat en hiervan geen algemene voorziening te maken.  
Door hulp bij het huishouden mee te nemen in de totale inkoop ontstaan er mogelijkheden om de uitvoering 
hiervan te koppelen aan de functie begeleiding. De keuze om van de hulp bij het huishouden een 
maatwerkvoorziening te maken, heeft echter gevolgen voor het behalen van de bezuinigingstaakstelling van 
40%. Met een maatwerkvoorziening zal naar verwachting niet maximaal bespaard worden op de hulp bij het 
huishouden wat betekent dat de deels besparing binnen andere voorzieningen gevonden moet worden. De eigen 
bijdragen zijn daarbij essentieel. De keuze om de hulp bij het huishouden een maatwerkvoorziening te laten 
blijven, is voor inwoners, die deze hulp nodig hebben, gunstig. Dit omdat een eigen bijdrage hiervoor valt onder 
de systematiek van het CAK waardoor een stapeling van kosten, voor alle inkomenscategorieën, wordt 
voorkomen.     
 
2. Regiotaxi: vernieuwing, meer maatwerk en combinatie met andere vervoersstromen 
In de verordening moeten bepalingen worden opgenomen over de vervoersvoorzieningen. Ook hierin wordt de 
huidige beleidslijn voorgezet. Dit houdt in dat we maatregelen willen nemen om het gebruik van de Regiotaxi 
terug te dringen en het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. De gemeente heeft als taak om inwoners, 
indien nodig, te ondersteuning bij hun deelname aan de samenleving. Meer dan eens kan een oplossing gevonden 
worden in een vervoervoorziening. Bij het toekennen van een vervoersvoorziening wordt, conform de 
kantelingsgedachte, rekening gehouden met vervoersoplossingen op eigen kracht en het gebruik van algemene 
voorzieningen, zoals openbaar vervoer. Oplossingen in deze sfeer zorgen ervoor de gemeente niet onbeperkt het 
gebruik van de Regiotaxi hoeft toe te kennen tegen het lage Wmo-tarief. Bij toekomstige aanbesteding zullen 
ook maatregelen worden voorgesteld om gebruik van het openbaar vervoer verder te bevorderen en individueel 
vervoer meer op maat beschikbaar te stellen. Een aantal nieuwe maatregelen is momenteel op regionaal niveau 
in onderzoek.  
 
Vervoer bij begeleiding en behandeling van jeugdigen als onderdeel van de huidige Awbz-gefinancierde zorg gaat 
over naar de Jeugdwet. De huidige vervoersregeling op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) kent een 
hardheidclausule voor mensen die door een langdurige behandeling en een grote afstand een omvangrijke 
vervoersvraag hebben. Deze regeling vervalt na de transitie voor jeugdigen met een ggz-grondslag. Het is aan de 
gemeente om hiervoor een regeling te treffen. Het doelgroepenvervoer (bijvoorbeeld vervoer naar dagbesteding, 
leerlingenvervoer en vervoer naar beschut werken) zal in de toekomst geïntegreerd worden in de Regiotaxi.  
Voor de komende twee jaar is dit vervoer nog onderdeel van de aanbesteding nieuwe taken.  
 
3. Bevorderen efficiënter gebruik van hulpmiddelen 
In de verordening moet ook bepalingen worden opgenomen over het gebruik van hulpmiddelen. Ook hiervoor 
geldt dat de huidige beleidslijn wordt voortgezet. Er is al veel bespaard met de laatste aanbesteding van de 
hulpmiddelen. Verdere kostenbeheersing zal gevonden moeten worden in een gekantelde werkwijze waarbij 
oplossingen op maat worden gezocht en het gebruik van voorliggende voorzieningen zoals de scootmobielpool 
worden gestimuleerd. Het gebruik van de reeds aanwezige scootmobielpool (Deelmobiel) als voorliggende 
voorziening past binnen de maatwerkgedachte van de Wmo 2015. Dit levert niet direct grote besparingen op, 
maar het draagt wel bij aan het zuiniger en efficiënter gebruik van dure maatwerkvoorzieningen. Het opleggen 
van een eigen bijdrage voor de gehele duur van het gebruik ondersteunt eveneens het efficiënter gebruik.  
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4. Woonvoorzieningen: preventie, opplussen en eigen verantwoordelijkheid voor geschikt en 
duurzaam wonen 

In de verordening Wmo wordt een aantal criteria, voorwaarden en beperkingen opgenomen dat van toepassing 
is bij woonvoorzieningen. De Wmo 2015 wil bevorderen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven 
wonen. De gemeente moet voorzieningen verstrekken om dit mogelijk te maken als men dit niet op eigen kracht, 
met behulp van het sociale netwerk of met behulp van algemene voorzieningen kan regelen.  
Het beleid van de gemeente moet zodanig zijn dat de inwoners zoveel mogelijk gestimuleerd worden om hun 
eigen verantwoordelijkheid te nemen bij de keuze van een geschikte woning en het geschikt houden of maken 
van hun woning. Het heffen van een eigen bijdrage gedurende de gehele gebruikstermijn of totdat de 
woonvoorziening is betaald, speelt hierbij een belangrijke rol (zie beleidskeuze 2). De eigen bijdrage is als het 
ware een vorm van reservering van een woningaanpassing achteraf. Ook geeft het een extra stimulans voor 
inwoners met en zonder beperking om preventief na te denken en te reserveren voor het duurzaam geschikt 
maken of houden van de woning, of het tijdig omzien naar meer geschikte woonruimte. Daarnaast beperken we 
een groot aantal kleine aanvragen door een aantal kleinere woningaanpassingen te scharen onder de noemer 
'algemeen gebruikelijk'. Verder zijn grotere en duurdere woningaanpassingen soms te voorkomen door eerst te 
onderzoeken of iemand kan verhuizen naar een meer geschikte woning. Verhuizen is dan al gauw een 
goedkopere en meer duurzame oplossing. We willen het huidige beleid voor woonvoorzieningen grotendeels 
ongewijzigd voortzetten.  
 
3.3 Overige onderwerpen in de verordening 
 
Naast de beleidskeuzes in paragraaf 3.1 en het beleid ten aanzien van de huidige Wmo-voorzieningen (paragraaf 
3.2) moeten zowel in de nieuwe Wmo-verordening als in de verordening Jeugd nog een aantal andere 
onderwerpen worden vastgelegd. Deze onderwerpen vragen op dit moment niet om besluitvorming omdat deze 
technisch van aard zijn of omdat het gaat over onderwerpen die in een later staduim worden uitgewerkt. Deze 
onderwerpen treft u aan in bijlage 2 bij deze notitie.  
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Bijlage 1  Termen  
 
 
Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht die veel gebruikt worden. 
 
Zelfredzaamheid 
De omschrijving van zelfredzaamheid bevat twee elementen: 
 het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen, 
 het voeren van een gestructureerd huishouden. 
Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven 
verrichten, met inbegrip van persoonlijke verzorging. 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/zij zoveel hulp nodig heeft dat het niet verantwoord is dat 
hij/zij 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 levensverrichtingen van 
belang: in en uit bed komen, aan- en uitkleden, bewegen, lopen, gaan zitten en weer opstaan, lichamelijke 
hygiëne, toiletbezoek, eten en drinken, medicijnen innemen, ontspanning, sociaal contact.  
 
Participatie 
Bij participatie gaat het om het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, dat wil zeggen dat iemand, 
ondanks zijn lichamelijke of geestelijke beperkingen, op gelijke voet met anderen in redelijke mate 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.  
 
Maatwerkvoorziening 
Onder een maatwerkvoorziening wordt in de Wmo 2015 verstaan, een op de behoeften, persoonskenmerken en 
mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere 
maatregelen: 
 ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting van 

de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere 
maatregelen, 

 ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede 
hulpmiddelen en andere maatregelen, 

 ten behoeve van beschermd wonen en opvang. 
 
Individuele voorziening (Jeugdwet) 
Een individuele voorziening is een op de persoon en diens behoeften en mogelijkheden afgestemde voorziening. 
Om voor een individuele voorziening in aanmerking te komen, is meestal een min of meer uitgebreid onderzoek 
nodig naar de beperkingen en persoonskenmerken van de betrokkene. Een individuele voorziening kan ook in de 
vorm van een collectieve voorziening worden toegekend, als die beschikbaar en voor betrokkene geschikt is.  
 
Algemene voorziening 
Aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken 
en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning. 
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Algemeen gebruikelijk 
Iets is algemeen gebruikelijk wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden: 
 het aan te schaffen object kan voor een niet-ondersteuningsbehoevende in een financieel vergelijkbare 

positie tot het normale aanschaffingspatroon worden gerekend; 
 het is niet speciaal voor de ondersteuningsbehoevende; 
 het is gewoon te koop; 
 het is niet duurder dan soortgelijke producten. 
 
Met het criterium algemeen gebruikelijk wordt volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) beoogd te 
voorkomen dat het college een voorziening verstrekt waarvan, gelet op de omstandigheden van betrokken 
cliënt, aannemelijk is te achten dat deze daarover, ook als hij of zij geen beperkingen ondervond, de beschikking 
zou kunnen hebben. Uit de jurisprudentie blijkt wel dat het college steeds zal moeten onderzoeken of een 
voorziening ook algemeen gebruikelijk is voor de persoon als aanvrager.  
Welke producten en diensten als algemeen gebruikelijk beschouwd worden, is continu aan verandering 
onderhevig. Zo worden bijvoorbeeld steeds meer kleine hulpmiddelen en woningaanpassingen als algemeen 
gebruikelijk beschouwd. Ze zijn in de reguliere handel verkrijgbaar, voor iedereen betaalbaar en worden door 
steeds meer mensen zelf aangeschaft. Parallel aan deze ontwikkeling worden steeds meer voorzieningen en 
preventieve maatregelen, zoals het tijdig opplussen van de woning, tot de eigen verantwoordelijkheid gerekend. 
De gemeente kan hiermee dus rekening houden in haar beleid. 
 
Gezamenlijke huishouding 
Het begrip 'gezamenlijke huishouding' houdt in dat er sprake moet zijn van een relatie van huisgenoten waarin 
het zorgcriterium aan de orde is: er blijk van geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van 
een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins. Het begrip gezamenlijke huishouding is nader 
omschreven en vastgelegd in het Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998 en geldt als 
uitgangspunt voor het begrip gezamenlijke huishouding in de uitvoering van de sociale zekerheid. Een 
kamerhuurder die op hetzelfde adres woont wordt hier op grond van deze definitie dus niet toe gerekend.  
 
Klant of cliënt 
In het taalgebruik binnen de gemeente zijn we gewend om te spreken over klanten die gebruik maken van 
voorzieningen. In de Wmo 2015 wordt het begrip cliënt gebruikt om de persoon aan te duiden die gebruik maakt 
van een algemene voorziening of aan wie een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget is verstrekt of 
door of namens wie een melding is gedaan. In deze nota gebruiken we in het algemeen het woord klant, behalve 
daar waar de wetteksten aangehaald worden.  
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Bijlage 2 Overige onderwerpen verordeningen Wmo 2015 en Jeugd   
 
 
Opmerking vooraf: de artikelen die worden aangehaald zijn artikelen uit de nieuwe wetgeving (Wmo 2015 en 
Jeugdwet).   
 
Kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning, toezicht en verantwoording - Wmo en Jeugd  
In het aanbestedingsdocument voor de dienstverlening op het gebied van Wmo en Jeugd zijn kwaliteitseisen 
opgenomen op het gebied van certificering, landelijke kwaliteitsstandaarden, privacybeleid, klachtenregeling en 
eisen aan personeel voor de zorg in natura. Ook zijn en worden in de bestaande en toekomstige contracten met 
aanbieders van roerende en onroerende zaken op het gebied van hulpmiddelen, vervoer en wonen vergelijkbare 
kwaliteitseisen opgenomen. Bij inkoop van ondersteuning met een pgb gelden deze eisen eveneens voor inkoop 
van professionele hulp. Voor inkoop van ondersteuning door een persoon uit het netwerk van de klant kunnen 
deze eisen niet gesteld worden, maar gelden wel de hieronder genoemde criteria. Criteria om te bepalen of een 
voorziening voldoet aan een bepaalde kwaliteit:  
 De resultaten in het ondersteuningsplan moeten geformuleerd zijn in termen van maatschappelijke 

participatie en zelfredzaamheid.  
 De resultaten moeten objectief meetbaar, concreet en acceptabel, specifiek en realistisch en tijdgebonden 

zijn.  
    
Regels voor bestrijding van misbruik – Wmo en Jeugd  
In de verordening worden regels gesteld voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een 
maatwerkvoorziening of een pgb, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik. Het is al jaren gebruikelijk dat 
oneigenlijk gebruik van voorzieningen wordt tegengegaan en dat, mocht dit onverhoopt toch voorkomen, het 
college de voorziening of de tegenwaarde ervan in geld kan verhalen en terugvorderen.  
 
Kortdurend verblijf ter ontlasting van de mantelzorger – Wmo en Jeugd 
De gemeente is verplicht om een maatwerkvoorziening te organiseren die inhoudt dat er kortdurend verblijf 
mogelijk is ter ontlasting van de mantelzorger (artikel 1.1.1 van de Wmo 2015, begrip maatwerkvoorziening). 
Kortdurend verblijf is onderdeel van de aanbesteding voor de nieuwe taken. Of en wanneer kortdurend verblijf 
ter ontlasting van een mantelzorger zal worden ingezet, wordt bepaald door het lokale specialistisch team dat 
een taak heeft in het formuleren van het gewenste ondersteuningsarrangement.  
 
Waardering mantelzorgers - Wmo en Jeugd 
De gemeente moet bij verordening bepalen op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van 
waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente (artikel 2.1.6 Wmo 2015). In artikel 2.2.2 van de 
Wmo 2015 is bepaald dat het college algemene maatregelen moet treffen ter bevordering van mantelzorg en 
vrijwilligerswerk en ter ondersteuning van mantelzorgers en andere vrijwilligers, die noodzakelijk zijn ter 
uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 2.1.2, tweede lid. 
 
De blijk van waardering voor mantelzorgers kan bestaan uit een geldbedrag, zoals dat bij het 
mantelzorgcompliment het geval was, maar kan ook bestaan uit een waardering in natura. De gemeente Goirle 
investeert in het kader van Back to Basics in een ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers. In 2015 zal 
vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan samen met (vertegenwoordigers van) mantelzorgers in beeld worden 
gebracht of de ondersteuningsstructuur aanpassing behoeft en of aanvullende investeringen nodig zijn of andere 
vormen van waardering.  
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Horen van eigenaar woning – Wmo  
Artikel 2.3.7 van de Wmo 2015: 
1. Indien het college heeft beslist tot verstrekking van een maatwerkvoorziening in de vorm van een 

woningaanpassing aan een woning waarvan de cliënt niet de eigenaar is, dan wel een persoonsgebonden 
budget daarvoor, is het college dan wel de cliënt, bevoegd zonder toestemming van de eigenaar deze 
woningaanpassing aan te brengen of te doen aanbrengen.  

2. Alvorens de woningaanpassing aan te brengen of te doen aanbrengen, stelt het college de eigenaar van de 
woning in de gelegenheid zich te doen horen.   

3. Het college dan wel de cliënt is niet gehouden de woningaanpassing ongedaan te maken, indien de cliënt 
niet langer gebruik maakt van de woning. 

 
Verschil met huidige situatie is dat er geen toestemming meer nodig is van de eigenaar van de woning bij het 
aanbrengen van een woningaanpassing. Wel is mededeling en overleg verplicht. Bij woningaanpassingen aan de 
eigen woning van de cliënt is dit vanzelfsprekend het geval. Als er sprake is van een woningaanpassing bij 
huurders zal woonstichting Leystromen in de meeste gevallen de eigenaar van de woning zijn. Met de 
woonstichting worden afspraken gemaakt en vastgelegd om de werkwijze goed af te stemmen. In de 
verordening wordt vastgelegd dat een woningaanpassing niet wordt uitgevoerd voordat de eigenaar van de 
woning de gelegenheid heeft gehad gehoord te worden over de voorgenomen aanpassing. 
 
Mededelingsplicht cliënt – Wmo en Jeugd  
1.  De cliënt doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en 

omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij aanleiding kunnen zijn tot 
heroverweging van een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6. van de Wmo 2015 en artikel 8.1.2 
van de Jeugdwet.  

2.  De verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt niet indien die feiten en omstandigheden door het college 
kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk voorschrift als authentiek aangemerkte gegevens of 
kunnen worden verkregen uit bij regeling van Onze Minister aan te wijzen administraties. 

3.  De cliënt is verplicht aan het college desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is 
voor de uitvoering van deze wet. 

Deze verplichting is altijd al vanzelfsprekend voor alle voorzieningen en wordt overgenomen in de nieuwe 
verordening. Het is niet nodig hier een apart hoofdstuk aan te wijden.  
 
Heronderzoeksverplichting – Wmo en Jeugd  
Artikel 2.3.9 van de Wmo 2015 luidt:  
1. Het college onderzoekt periodiek of er aanleiding is een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 te 

heroverwegen.   
2. Artikel 2.3.2, tweede en derde lid, en artikel 2.3.5, zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing. 
3. Artikel 8.1.4 van de Jeugdwet is hierop van toepassing.  
 
Het is uiteraard verstandig om de rechtmatigheid en doelmatigheid van toegekende maatwerkvoorzieningen in 
natura of als pgb periodiek te heronderzoeken. Meestal volstaat controle bij verlengen van de indicatie of als er 
een andere aanleiding is zoals: op verzoek van de cliënt, als er sprake is van gewijzigde omstandigheden, bij 
vermoeden van oneigenlijk gebruik, of bij vermoeden van niet-gebruik. Bij pgb's kan tussentijds heronderzoek 
nuttig zijn, bijvoorbeeld een keer per jaar een bestedingscontrole om na te gaan of het pgb wellicht moet 
worden bijgesteld. Hoewel pgb's via de Sociale Verzekeringsbank tot uitbetaling komen en daarmee de 
financiële bestedingscontroles al ondervangen worden, zal de inhoudelijke controle op de besteding van het pgb 
een taak van de gemeente blijven.  
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Bij de resultaat gestuurde werkwijze vormt het plan van aanpak dat de aanbieder samen met de klant opstelt 
een belangrijk ijkpunt voor het heronderzoek. Heronderzoeken zijn zonder probleem in de uitvoering op te nemen 
en daarmee wordt ook rekening gehouden in de ontwikkeling van de toegang. Hierdoor kan zicht gehouden 
worden op de rechtmatigheid en doelmatigheid van maatwerkvoorzieningen en arrangementen. Klanten zijn hier 
voor een groot deel al aan gewend. Heronderzoeksplan voor alle voorzieningen wordt in algemene termen 
opgenomen in de verordening Wmo. In artikel 16 van de verordening is opgenomen dat de doelmatigheid van 
naturavoorzieningen één keer per 36 maanden worden onderzocht. Pgb's worden jaarlijks onderzocht. Als de 
situatie van de klant geheel duidelijk is kan het college afzien van heronderzoek.    
 
Herzien en intrekken beslissing (kan-bepaling) – Wmo en Jeugd  
1. Het college kan een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 herzien dan wel intrekken, indien het 

college vaststelt dat:  
a.  de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige 

gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid,                                                   
b.  de cliënt niet langer op de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget is aangewezen,                                 
c.  de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget niet meer toereikend is te achten, 
d.  de cliënt niet voldoet aan de aan de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget verbonden 

voorwaarden, 
e.  de cliënt de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget niet of voor een ander doel 

gebruikt. 
Het college bepaalt in de beslissing, bedoeld in het eerste lid, het tijdstip waarop de beslissing in werking 
treedt. Deze mogelijkheid wordt in ieder geval opgenomen in de verordening. Het betreft een voortzetting van 
bestaand beleid. Het is niet nodig hier een apart hoofdstuk in deze nota aan te wijden. 
 
Evaluatie: kwaliteitservaring van klant – Wmo en Jeugd  
Jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken en meerjaren evaluatie van het Wmo-beleid. De wet verplicht 
gemeenten om jaarlijks cliëntervaringsonderzoeken te houden. Dit is een voortzetting van bestaand beleid en 
wordt opgenomen in de verordening. Het college bepaalt in overleg met de inspraakorganisaties hoe het 
onderzoek jaarlijks wordt uitgevoerd.  
 
Mandatering – Wmo en Jeugd  
Mandatering aan eigen ambtenaren mogelijk, niet aan derden, wel aan bestuursorgaan. Wordt nader uitgewerkt 
door college bij organisatie van de uitvoering. Dit is wel een belangrijk punt in de taakafbakening tussen  
't Loket, het specialistisch team en de afdeling Maatschappelijke dienstverlening. 
 
Positie van jeugdigen en hun ouders – Jeugd  
Naast de genoemde uniforme kwaliteitseisen, wordt door een aantal bepalingen binnen de Jeugdwet ook de 
rechtspositie van jeugdigen en hun ouders geregeld. Deze bepalingen gelden zowel voor jeugdhulpaanbieders, 
gecertificeerde instellingen als het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) en 
hebben betrekking op: 
 Verplichte informatie aan jeugdigen en ouders over de te verlenen hulp. 
 Het toestemmingsvereiste. 
 Een effectieve en laagdrempelige klachtenbehandeling. 
 Medezeggenschap van jeugdigen en hun ouders (cliëntenraad).  
De medezeggenschap wordt geregeld in de Verordening participatieraad gemeente Goirle.  
 
 
 


