Sector/stafafdeling:

SLZ/Beleid

Portefeuillehouder:

Wethouder Borgonjen

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

samenleving d.d. 4 september 2017

de Raad

d.d. 26 september 2017

Onderwerp:
Tariefdifferentiatie persoonsgebonden budget in de Wmo en Jeugdwet
Samenvatting
In het Besluit maatschappelijke ondersteuning Brielle 2017 en in de beleidsregels Jeugdhulp
Brielle 2017 is een tariefdifferentiatie opgenomen voor de hoogte van de persoonsgebonden
budgetten afhankelijk van of de dienst(en) worden verleend door een professionele instellingen,
een gekwalificeerde ZZP-er of door iemand uit het sociale netwerk. De Centrale Raad van Beroep
heeft op 17 mei jl. een uitspraak gedaan die er op neer komt dat tariefdifferentiatie voor
huishoudelijke ondersteuning niet verboden is maar dat de Gemeenteraad hiervoor de hoogte
moet vaststellen. Nu dit in Brielle vastgelegd is door het college van B&W, ontbreekt hierdoor de
grond om de tariefdifferentiatie te hanteren. De Gemeenteraad wordt voorgesteld om op de
kortst mogelijke termijn deze omissie te repareren door de percentages die gelden voor
tariefdifferentiatie in zowel de verordeningen Wmo als Jeugdhulp vast te laten leggen.
Gevraagde beslissing commissie:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de verordening
Wet maatschappelijke

ondersteuning gemeente Brielle 2015 en de voorgestelde

wijzigingen in de verordening jeugdhulp gemeente Brielle 2015.
Gevraagde beslissing Raad:
1.

In

te

stemmen

met

de

voorgestelde

wijzigingen

in

de

verordening

Wet

maatschappelijke ondersteuning gemeente Brielle 2015 en de voorgestelde wijzigingen
in de verordening jeugdhulp gemeente Brielle 2015;

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
Tariefdifferentiatie persoonsgebonden budget in de Wmo en Jeugdwet

1.

Inleiding

In het Besluit maatschappelijke ondersteuning Brielle 2017 en in de beleidsregels
Jeugdhulp Brielle 2017 is een tariefdifferentiatie opgenomen voor de hoogte van de
persoonsgebonden budgetten (Pgb). Indien een met een pgb betaalde dienst wordt
uitgevoerd door een professionele organisatie/instelling is 100% van het zorg in natura
tarief van toepassing, wanneer een gekwalificeerde ZZP-er de dienst uitvoert 80%, en
wanneer iemand uit het sociale netwerk de dienst levert 50%.
De Centrale Raad van Beroep heeft op 17 mei een uitspraak gedaan die er op neer komt
dat tariefdifferentiatie voor huishoudelijke ondersteuning niet verboden is, maar dat de
Gemeenteraad hiervoor de hoogte moet vaststellen. Nu dit in Brielle is toebedeeld aan het
college van B&W, ontbreekt hierdoor juridisch de grond om de tariefdifferentiatie te
hanteren. Voorgesteld wordt om op de kortst mogelijke termijn deze omissie te repareren
door de percentages die gelden voor tariefdifferentiatie in zowel de verordeningen Wmo als
Jeugdhulp vast te laten leggen.

2.

Beoogd effect

Er kunnen rechtsgeldige beschikkingen voor de hoogte van persoonsgebonden budgetten
opgesteld worden, conform het beleid zoals dat bedoeld is.

3.

Argumenten

Gemeentelijke besluiten en beschikkingen dienen op basis van de juiste rechtsgrond
genomen te worden.
Er is nu geen rechtsgrond op basis waarvan de hoogte van een pgb vastgesteld kan
worden, wanneer dit uitgevoerd wordt door een ZZP-er of iemand uit het sociale netwerk.
De betreffende uitspraak van de CRvB betreft specifiek de maatwerkvoorziening
schoonmaakondersteuning. Te verwachten is echter dat deze uitspraak zich verder zal
uitstrekken naar de tariefdifferentiatie die toegepast wordt voor een pgb voor (individuele)
begeleiding. Vandaar dat voorgesteld wordt de Raad te verzoeken hierover op zo kort
mogelijke termijn een besluit te laten nemen. De raadscommissie Samenleving wordt
daarom gevraagd in september 2017 een advies uit te brengen.
4.

Draagvlak en risico’s

Beleid verandert inhoudelijk niet.
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning Brielle 2017 en de beleidsregels Jeugdhulp
Brielle 2017 zijn beiden ter informatie aan de commissie Samenleving voorgelegd. Tevens
is hierover positief geadviseerd door de ASD. Met het aanpassen van de verordening zoals
voorgesteld verandert het beleid niet inhoudelijk, er wordt alleen weer de juiste
rechtsgrond gerealiseerd.
Dit jaar is een verdere herziening van de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning
voorzien.
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De VNG heeft een nieuwe Wmo voorbeeldverordening gepubliceerd waarin meerdere
aanpassingen en verbeteringen worden voorgesteld. Met de gemeenten Hellevoetsluis en
Westvoorne wordt een traject afgestemd om voor het eind van het jaar een nieuwe
verordening Wmo door de gemeenteraad vast te laten stellen. Gezien de mogelijke
consequenties van de huidige omissie wordt geadviseerd om niet zo lang te wachten en
om daarvoor de hier voorgestelde reparatie door te voeren.
5.

Aanpak / uitvoering

N.v.t.
6.

Communicatie

De gewijzigde verordeningen zullen conform de daarvoor geldende regels gepubliceerd
worden. Er wordt tevens een link op de gemeentelijke website geplaatst.

7.

Kosten, baten en dekking

N.v.t.
Bijlage(n): 2
-

Voorgestelde

wijzigingen

verordening

Wet

maatschappelijke

ondersteuning

-

Voorgestelde wijzigingen verordening Wet jeugdhulp gemeente Brielle 2015

gemeente Brielle 2015
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