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Hierbij treft u de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest2OT9 (hierna:
beleidsregels) en het Besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2019 (hierna: besluit) aan,
zoals wij die in onze vergadering van 18 december 2018 hebben vastgesteld.
Toelichting bij de beleidsregels
U heeft op 22 november 2018 de Verordening maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest2OI9
vastgesteld. De beleidsregels in de Wmo zijn bedoeld om de werkwijze binnen de kaders van deze
verordening te verduidelijken en toelichting te geven op wat we verstaan onder diverse
voorzieningen. Thema's als melding, toegang en gesprek zijn in de beleidsregels opgenomen. Ook de
maatwerkvoorzieningen zoals huishoudelijke ondersteuning en begeleiding zijn nader uitgewerkt in
de beleidsregels. De beleidsregels zijn in samenwerking met de andere Leidse regiogemeenten
voorbereid. De beleidsregels en het besluit sluiten aan op de resultaten van het bestuurlijk
contracteren, waarbij de Leidse Regio met zorgaanbieders afspraken heeft gemaakt over diverse
maatwerkvoorzieningen, zoals huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Er zijn inhoudelijk geen
grote wijzigingen ten opzichte van 2018. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder kort verwoord:
- Nu uw raad op 22 november jl. de berekeningswijzen voor de persoonsgebonden budgetten (pgb's')
in de verordening heeft opgenomen, is het niet nodig om deze artikelen ook weer in de beleidsregels
op te nemen. Alleen daar waar dat de leesbaarheid ten goede komt, is dat wel gebeurd.
- Naar aanleiding van diverse uitspraken is duidelijk geworden dat de Wmo geen grondslag biedt om
mogelijke waardestijgingen (bijv. bijeen aangepaste woning) terug te vorderen bij de verhuizing van
een klant. Om die reden is deze bepaling in onze beleidsregels verwijderd. Overigens is dit in
Oegstgeest nog nooit aan de orde geweest.
- Een recente uitspraak van de CRvB (ECLI:NL:CRVB:2O78:2603) heeft duidelijk gemaakt dat een
Wmo-voorziening niet kan worden geweigerd als een klant voorzienbaar had kunnen anticiperen op
zijn beperkingen (de klant kiest bewust om niet in een aangepaste woning te gaan wonen). Naar het
oordeel van de CRvB kan geen sprake zijn van een generieke uitsluitingsgrond, maar moet maatwerk
worden geleverd. Om die reden is voorzienbaarheid als weigeringsgrond voor een

maatwerkvoorzieni ng verwijderd.
Toelichting bij het besluit

Het besluit bevat de tarieven voor pgb's en voor de berekening van de eigen bijdragen. welke zijn
afgeleid van de berekeningswijzen, zoals opgenomen in de op 22 november 2018 door de raad
vastgestelde Verordening maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 20t9.De tarieven zijn
geactualiseerd en afgeleid van de nieuwe tarieven voor zorg in natura in2OI9. Op grond van de
bedragen voor zorg in natura zouden de pgb's voor Huishoudelijke ondersteuning Basis en Basis
intensief evenwel lager uitkomen dan in 2018. Daarom wordt bij het non-professionele tarief een
percentagevan 59%gehanteerd (in plaats van55%l en bijhet zzptarief 74%gehanteerd (in plaats
vanTO%). Daarmee zijn de tarieven voor 2OI9 gelijk aan de tarieven in 2018 en worden inwoners
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van Oegstgeest niet benadeeld door deze systematiek.

Verder heeft de ministerraad op 2ó november 2018 besloten om met ingang van t januari 2Ot9
over te gaan tot het invoeren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen Wmo. De
Algemene Maatregelvan Bestuur hiertoe is op 4 december 2018 gepubliceerd in het Staatsblad
(Staatsblad 2018,444l,. Artikel 10 lid 1 van het Besluit sluit hierop aan.

bijlage(n)

1. Beleidsregels maatschappel ijke ondersteuni ng Oegstgee st

2Ot9

2. Besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2019.

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

c.^fls
H.A. Leegstra

ebu

er

E.R. Jae

2

