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Nummer :  52 

Onderwerp :  Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente  

Haren 2017 

Bijlage(n) :  1.  Verordening 

2.  Advies Adviesraad Sociaal Domein 

3.  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  G. van Weerden 

   

   

   

Samenvatting :  De verordening Maatschappelijke ondersteuning Haren 

2017 dient gewijzigd te worden naar aanleiding van een 

uitspraak van de CRvB op 17 mei 2017.  

   

Voorgestelde beslissing :  De verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Haren 2017 vast te stellen. 

 

 Nee      Ja 

Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste 

en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het 

besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.  
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De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed op 18 mei 2016 uitspraak in drie zaken over 

huishoudelijke hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).  

In een van deze uitspraken oordeelde de CRvB dat de gemeenteraad bij raadverordening 

moet bepalen of een bijdrage is verschuldigd voor het gebruik van algemene voorzieningen 

en wat de hoogte is van deze bijdragen. Delegatie van deze bevoegdheid tot het vaststellen 

van de hoogte van de eigen bijdrage (aan het college) is niet toegestaan.  

 

In een uitspraak van 17 mei 2017 heeft de CRvB tevens uitspraak gedaan in een Wmo-zaak 

over verboden delegatie die betrekking heef t op de regels voor het PGB (persoonsgebonden 

budget).  In deze uitspraak oordeelt de CRvB dat de gemeente ( in dit geval de gemeente 

Emmen) ten onrechte in de verordening had opgenomen dat het college nadere regels kon 

stellen over de hoogte van het PGB en  het vaststellen van het PGB. 

De Centrale Raad was van oordeel dat gemeenteraden terughoudendheid dienden te be-

trachten bij het delegeren van bevoegdheden over het voorzieningenpakket aan het college.  

Dit betekent dat niet de hoogte van een PGB in de veror dening moet worden vastgelegd 

maar de wijze waarop de hoogte wordt vastgesteld, de berekeningswijze.  

 

Beide uitspraken hebben tot gevolg dat de verordening maatschappelijke ondersteuning 

2016 aangepast dient te worden. Uitgegaan is van de modelverordening van de VNG.   

Op basis van de uitspraken van de CRvB zijn een aantal zaken van het Besluit maatschap-

pelijke ondersteuning 2017 overgeheveld naar de verordening.(artikel 12, artikel 13, artikel 

13a). In artikel 15 is op de opdracht tot aanwijzing van een to ezichthouder vastgelegd. 

Artikel 16a is nieuw toegevoegd in de verordening: de mogelijkheid van opschorting van een 

PGB door de Sociale Verzekeringsbank indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van 

herziening of intrekking van het PGB. Een (ti jdeli jke ) opschorting naar aanleiding van een 

declaratie is een beter instrument dan een beëindiging of intrekking. Door opschorting kan 

ruimte geboden worden voor herstelmaatregelen of nader onderzoek.  In artikel 4 is opvang 

en beschermd wonen opgenomen zodat vas tgelegd is dat niet alleen de taken van be-

schermd wonen zijn gemandateerd aan de gemeente Groningen, maar ook de bedragen en 

tarieven van de gemeente Groningen voor deze voorziening van toepassing zijn.  In de bij la-

gen bij de verordening zijn de bedragen opgenomen zoals deze gelden in 2017.  

 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft over deze verordening haar advies gegeven. Zij heeft 

daarbij alleen de opmerking dat zij het niet juist vinden dat art.5 l id 2 (waarin toestemming 

werd gevraagd aan de cliënt voor het verwerken van persoonsgegevens) uit de verordening 

is gehaald, zij hebben verzocht dit opnieuw in de verordening op te nemen.  

De reden dat dit artikel uit de (model)verordening is gehaald is dat de verwerking van per-

soonsgegevens in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is opgenomen. Hoofstuk 5 

van deze wet gaat uitvoerig in op de gegevensverwerking.  

Aangezien dit onderdeel in de hogere regelgeving (wet) afdoende is geregeld, is vastlegging 

in de lagere regelgeving (verordening) niet meer nodig.  

De ASD is overeenkomstig bericht.   

 

Wij adviseren u de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2017 vast te stellen .  

 

Haren, 10 oktober 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 


