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ONDERWERP 
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Heemstede 2020 
 
SAMENVATTING 
De raad besluit de verordening Maatschappelijke Ondersteuning Heemstede 2020 vast te 
stellen. Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) o.a. met betrekking tot het abonnementstarief. Een vast tarief voor de eigen bijdragen 
aan Wmo-voorzieningen wordt daarmee definitief van kracht. Met deze gewijzigde en tevens 
geactualiseerde verordening wordt geregeld dat inwoners met een Wmo-voorziening vanaf 
2020 een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per kalendermaand betalen.  
 
BESLUIT B&W 
1. De raad voor te stellen de verordening Maatschappelijke Ondersteuning Heemstede 2020 
vast te stellen; 
2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven aan de 
raad (A-stuk). 
 
BESLUIT RAAD  
De raad van de gemeente Heemstede; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2019 
 
gelet op de artikelen 2.1.3 t/m 2.1.7, 2.3.6 en 2.6.6 van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 en artikelen 3.8 en 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015; 
 
besluit: 
de verordening Maatschappelijke Ondersteuning Heemstede 2020 vast te stellen (A-stuk) 
 
De raad voornoemd,  
 
de griffier,   de burgemeester, 
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AANLEIDING 
Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) o.a. 
met betrekking tot het abonnementstarief. Een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-
voorzieningen wordt daarmee definitief van kracht. Met deze gewijzigde en tevens 
geactualiseerde verordening wordt geregeld dat inwoners met een Wmo-voorziening vanaf 
2020 een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per kalendermaand betalen.  
 
MOTIVERING 
Op basis van de wijzingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft de 
gemeenteraad een aantal beleidsinhoudelijke keuzes die in de verordening 
Maatschappelijke Ondersteuning vastgelegd moeten worden. 
 
Naast de verwerking van de beleidskeuzes in de verordening, zijn enkele tekstuele 
wijzigingen doorgevoerd. Dit is gedaan om de verordening waar nodig aan te passen aan de 
actualiteit. 
 
Beleidsinhoudelijke keuzes: 
 
1. De keuze om wel/ niet een eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen en algemene 

voorzieningen te vragen.  
 
Huidig 
Via een Algemene Maatregel van Bestuur is er voor 2019 een tussenvariant van het 
abonnementstarief ingericht waarbij de maximale eigen bijdrage voor de 
maatwerkvoorzieningen per periode van vier weken Wmo €17,50 euro bedroeg. In 2019 
heeft gemeente Heemstede deze bijdrage in rekening gebracht voor alle voorzieningen 
waarvoor een beschikking is afgegeven. Een gelijke bijdrage wordt geïnd voor de algemene 
voorzieningen dagbesteding en individuele begeleiding die worden aangeboden door 
Kennemerhart en Zorgbalans.  
 
Toekomstig  
Voorgesteld wordt om ook vanaf 2020 een eigen bijdrage te rekenen voor zowel 
maatwerkvoorzieningen als de algemene voorzieningen dagbesteding en individuele 
begeleiding (Artikel 10 lid 1, 2 en 3). 
 
Het is mogelijk om bepaalde maatwerkvoorzieningen of algemene voorzieningen uit te 
zonderen van het abonnementstarief. Dit moet in de verordening worden vastgelegd. 
 
Voorstel is om de volgende maatwerkvoorzieningen, conform huidige werkwijze, uit te 
zonderen van het abonnementstarief (Artikel 10 lid 5): 

- Woonvoorzieningen ten behoeve van het bezoekbaar maken van een woning; hiervan is 
bijvoorbeeld sprake als een belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft in een erkende 
zorginstelling, maar bijvoorbeeld wel zijn ouders wil kunnen bezoeken. Onder 
bezoekbaar maken wordt verstaan het kunnen bereiken van de woonruimte en de 
woonkamer en het kunnen bereiken en gebruiken van een toilet(voorziening). Volgens 
de huidige werkwijze wordt hier geen eigen bijdrage voor gevraagd .Voorgesteld wordt 
dit te continueren.  

- Woonvoorzieningen in algemene ruimten: woonvoorzieningen in algemene ruimten als 
bijvoorbeeld een gemeenschappelijke hal of opgang kunnen door meerdere bewoners 
gebruikt worden. Hiermee kan de voorziening niet aan één persoon toegeschreven 
worden. Voorgesteld wordt, conform huidige werkwijze, woonvoorzieningen in algemene 
ruimten daarom uit te zonderen van het abonnementstarief. 

- Vervoersvoorziening in de vorm van collectief vervoer: in Heemstede betalen cliënten bij 
gebruik van het collectief vervoer een ritprijs. Voorgesteld wordt deze werkwijze te 
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handhaven. Collectief vervoer wordt daarmee uitgezonderd van het abonnementstarief. 
In de verordening wordt in plaats daarvan opgenomen welke bijdrage wel gevraagd 
wordt (Artikel 11). 

 
Voorgesteld wordt om de algemene voorzieningen dagbesteding en individuele begeleiding 
voor de doelgroep ‘inwoners met psychiatrische problematiek’ uit te zonderen van het 
abonnementstarief (Artikel 10 lid 6).  
De gedachte hierachter is dat de drempel voor deze doelgroep zo laag mogelijk moet zijn 
om gebruik te maken van deze voorzieningen. Het gaat hierbij om de voorzieningen voor 
deze doelgroep aangeboden door RIBW en Roads.  
 
1. De keuze om wel/niet ervoor te kiezen om andere regels te stellen voor inwoners met 

een laag inkomen.  
 
Huidig 
Landelijk geldt voor niet AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens dat de eigen bijdrage 
op nihil gesteld is. Aanvullend hierop worden geen andere groepen uitgezonderd van de 
eigen bijdrage.  
 
Toekomstig 
Voorstel is dit te handhaven en geen andere regels te stellen voor inwoners met een laag 
inkomen. Het abonnementstarief van 19 euro per maand is een bedrag geadviseerd door de 
Rijksoverheid waarvan wij veronderstellen dat iedereen deze bijdrage kan betalen (Artikel 10 
lid 4). Mocht dat in individuele gevallen toch niet zo blijken, dan passen we (op basis van de 
hardheidsclausule, artikel 21) maatwerk toe.  
Tevens is financiële compensatie mogelijk via de regeling chronisch zieken en 
gehandicapten. Deze vergoeding blijft vanaf 2020 verhoogd met € 65,00 per jaar als 
tegemoetkoming in de eigen bijdrage Wmo. 
 
2. Wel/niet kiezen voor een lager abonnementstarief voor alle cliënten van de Wmo dan 

het landelijk geldende tarief van €19,00 per maand.  
 
Huidig 
Op dit moment is de periodebijdrage € 17,50 per 4 weken, dit is op jaarbasis bij 13 periodes 
€227,50.  
 
Toekomstig 
Het landelijk geldende tarief van €19,- per maand is op jaarbasis €228,- en daarmee 
nagenoeg gelijk aan het in 2019 geldende tarief van €17,50 per vier weken. Voorstel is om 
het landelijk geldende tarief van €19,- per maand aan te houden. 
 
FINANCIËN 
De landelijke wijziging rondom de eigen bijdrage had vanaf 2019 financiële gevolgen voor de 
gemeente. In de begroting 2019 was al rekening gehouden met de daling van de inkomsten 
naar aanleiding van deze wijziging. 
 
Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wmo definitief gewijzigd, en is er sprake van een 
periodebijdrage van maximaal 19 euro. Naar aanleiding van deze wijziging wordt geen extra 
daling van inkomsten ten opzichte van 2019 meer verwacht. 
 
PLANNING 
College B&W:    10 november 
Commissie Samenleving: 3 december 
Raad:    18 december 
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In werking treden verordening:  1 januari 2020 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
De voorgestelde beleidswijzigingen zijn mondeling besproken met de Wmo Klankbordgroep. 
Naar aanleiding hiervan zijn enkele termen toegevoegd aan de begripsbepalingen in artikel 
1. 
 
BIJLAGEN 
  718893: verordening Maatschappelijke Ondersteuning Heemstede 2020 
  

 


