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Wijziging Verordening Wmo voorzieningen gemeente Groningen 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de Verordening tot wijziging van de Verordening Wmo voorzieningen gemeente Groningen 

vast te stellen; 
II. het besluit onder I op 1 januari 2013 in werking te laten treden; 
III. in te stemmen met een aanpassing van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Groningen, zodanig dat een vermogenscomponent wordt betrokken bij de bepaling van de 
eigen bijdrage voor de individuele voorzieningen, binnen de daartoe landelijk vast te stellen 
kaders. 
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(Publieks-)samenvatting 

De verstrekking van individuele Wmo-voorzieningen vindt plaats op basis van een drietal 
documenten. In de Verordening staan de kaders waarbirmen de Wmo door de gemeente Groningen 
wordt uitgevoerd, in het Financieel Besluit zijn de kaders nader uitgewerkt (met name financieel) en 
in het Verstrekkingenboek staan de beleidsregels beschreven langs welke het gemeentelijke 
verstrekkingenbeleid concreet wordt ingevuld. 
Door diverse ontwikkelingen (wijziging landelijke regelgeving, jurispmdentie en een nieuw 
gemeentelijk vervoercontract Wmo-taxi) is het noodzakelijk genoemde documenten op onderdelen 
te wijzigen. In dit raadsvoorstel wordt ingegaan op deze wijzigingen. 
De belangrijkste wijziging betreft de (landelijke) invoering van de vermogensinkomensbijtelling 
voor de vaststelling van de eigen bijdrage. Dit kan voor burgers betekenen dat, indien het vermogen 
uit box 3 (sparen en beleggen) meer bedraagt dan een bepaalde vrijlatingsgrens, zij een hogere eigen 
bijdrage gaan betalen. 

Inleiding 

De verstrekking van individuele Wmo-voorzieningen vindt plaats op basis van een drietal 
documenten, zijnde de "Verordening Wmo-voorzieningen gemeente Groningen", het "Besluit 
Maatschappelijke Ondersteuning" en het "Verstrekkingenboek Individuele Wmo-voorzieningen 
Groningen", verder te noemen respectievelijk: de Verordening, het Financieel Besluit en het 
Verstrekkingenboek. Deze documenten zijn laatstelijk in belangrijke mate gewijzigd per 1 juli 2011 
bij de introductie van de eigen bijdrage voor de meeste individuele Wmo-voorzieningen. Voor het 
"Financieel Besluit" geldt dat nadien de bedragen, per 1 januari 2012, nog zijn geindexeerd. 
In de Verordening staan de kaders waarbinnen de Wmo door de gemeente Groningen wordt 
uitgevoerd, in het Financieel Besluit zijn de kaders nader uitgewerkt (m.n. financieel) en in 
het Verstrekkingenboek staan de beleidsregels beschreven langs welke het gemeentelijke 
verstrekkingenbeleid concreet wordt ingevuld. 

Door diverse ontwikkelingen (wijziging landelijke regelgeving, jurispmdentie en een nieuw 
gemeentelijk vervoercontract Wmo-taxi) is het noodzakelijk genoemde documenten op onderdelen 
te wijzigen. 

Uw raad heeft de bevoegdheid de Verordening te wijzigen; voor het Financieel Besluit en het 
Verstrekkingenboek is dit aan het college. Onder de kop "Argumenten en afwegingen" wordt op de 
verschillende ontwikkelingen ingegaan, en wordt verwezen naar het document dat wordt gewijzigd. 
Deel A is voor uw raad besluitvormend, deel B is informerend van aard. 

Beoogd resultaat 

Een actuele Verordening, Financieel Besluit en Verstrekkingenboek per 1 januari 2013. 

Kader 

Wet maatschappelijke ondersteuning en de jurispmdentie hieromtrent. 

Argumenten/afwegingen 

Hiema wordt ingegaan op de noodzakelijke wijzigingen in de Verordening, het Financieel Besluit 
en/of het Verstrekkingenboek per 1 januari 2013. 



Deel A (besluitvormend voor de raad). 

1. Het bieden van dagopvang opnemen in de Wmo-verordening. 
Per 1 januari 2010 heeft de gemeente Groningen een tijdelijke regeling getroffen voor inwoners die 
ten gevolge van de AWBZ pakketmaatregel niet meer in aanmerking kwamen voor dagopvang 
("Tijdelijke subsidieregeling dagopvang", hiema genoemd: tijdelijke regeling). De pakketmaatregel 
hield in dat de AWBZ- fimcties ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en 
behandeling temggebracht werden tot twee functies: begeleiding en behandeling, waarbij de 
doelstelling voor begeleiding werd beperkt tot het bevorderen en behouden van zelfi-edzaamheid. 
Met de gemeentelijke tijdelijke regeling hebben inwoners met lichte beperkingen, die dagopvang 
nodig hadden, deze opvang gekregen of behouden. 

Met deze tijdelijke regeling kregen instellingen voor de dagopvang van deze specifieke groep 
inwoners subsidie. Per client werd door de gemeente maximaal drie dagdelen per week vergoed op 
basis van het AWBZ tarief (€31,~ per dagdeel) inclusief eventuele vervoerskosten (maximum 
€ 14,~perdag). 

Per 1 januari 2012 worden aanvragen voor dagopvang die bij aanbieders binnenkomen en die niet 
voldoen aan de AWBZ criteria verwezen naar het gemeentelijk Zorgloket voor informatie en advies. 
Tegelijkertijd is de gemeente in gesprek gegaan met clienten die gebmikmaken van de tijdelijke 
regeling om inzicht te krijgen in de ondersteuningsbehoefte van deze clienten en de mogelijke 
opiossingen ter compensatie. 

Er zijn huisbezoeken gedaan bij huidige bezoekers en aanvragers van dagopvang. Hiemit blijkt dat 
deze groep kwetsbare ouderen soms lichtere ondersteuningsvragen heeft en dit op een "gekantelde" 
wijze opgelost kan worden en dagopvang niet nodig is. Op een ander moment is sprake van een 
bredere hulpvraag dan dagbesteding alleen en wordt er breder gekeken naar de specifieke situatie. 
Dan blijkt dat de betreffende zorginstelling deze vraag niet beantwoordt en niet de verbinding legt 
met mogelijke (aanvullende) laagdrempelige opiossingen. 

Conclusie: Er zijn voldoende argumenten om de huidige tijdelijke subsidieregeling na 31 december 
2012 te stoppen. Bij deze geringe aantallen (19) is maatwerk mogelijk en in de praktijk 
noodzakelijk. 
Wij stellen voor deze vorm van dagopvang onder het regiem van de Wmo te brengen door dit op te 
nemen in de huidige Wmo-verordening. Er is hierbij bezwaar en beroep mogelijk. Voor de nieuwe 
gebmikers geldt dat instellingen de huidige gebmikers van de dagopvang Wmo kunnen aanmelden 
bij het Zorgloket, waama een onderzoek plaatsvindt of deze opvang van belang is voor de aan
vrager. De huidige gebmikers van de tijdelijke regeling betalen geen eigen bijdrage. Voorgesteld 
wordt op dit moment voor deze dagopvang ook voor nieuwe instromers dit beleid te continueren. 
Een en ander in afwachting van ontwikkelingen rond de decentralisatie begeleiding AWBZ. 

2. Het verbod om inkomensgrenzen te stellen jurisprudentie). 
Voor de meeste individuele Wmo-voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en 
scootmobielen, geldt in de gemeente Groningen vanaf 1 juli 2011 een eigen bijdrage. Daamaast was 
in artikel 16, lid 4 van de Verordening een inkomensgrens opgenomen voor een (bmikleen)auto, 
brommobiel ofeen gesloten gehandicaptenvoertuig. In het voorjaar 2012 blijkt op basis van een 
tweetal uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) dat gemeenten, naast de eigen bijdrage, 
geen inkomensgrens mogen hanteren. Sindsdien is de praktijk in Groningen in overeenstemming 
gebracht met de jurispmdentie; nu volgt de regelgeving. 



In het verlengde van eerdergenoemde staat in de Verordening de begripsbepaling "Meerkosten", 
zijnde kosten van een mogelijk krachtens de wet te verlenen voorziening, voor zover dit deel van de 
kosten uitgaat boven de voor die persoon als algemeen gebmikelijk te beschouwen kosten van een 
dergelijke voorziening. Dit wordt nader uitgewerkt in het Verstrekkingenboek. 
De CRvB geeft aan dat de uitsluitingsgrond "algemeen gebmikelijk" in het kader van de Wmo 
slechts ziet op de in aanmerking komende voorziening zelf en geen grondslag kan bieden voor een 
bijdrage in verband met een mogelijke besparing van kosten van een andere, wel algemeen 
gebmikelijke voorziening. 

Met het verwijderen van genoemde artikelen uit de verordening, en in het verlengde daarvan het 
gestelde in het Financieel Besluit en het Verstrekkingenboek, brengen we deze documenten in 
overeenstemming met de jurispmdentie en de al gehanteerde uitvoeringspraktijk. Het inkomen en 
het vermogen spelen nu alleen nog een rol bij de bepaling van de eigen bijdrage. 

Met deze aanpassing van de Verordening voldoen we aan de wens van de staatssecretaris van VWS. 
Zij heeft bij brief d.d. 25 September jl. benadmkt dat gemeenten de Wmo-verordening op het punt 
van "inkomensgrenzen" op basis van de huidige jurispmdentie zo spoedig mogelijk moeten 
aanpassen. Deze brief, die als bijlage is toegevoegd, is door de staatssecretaris ook naar de 
gemeenteraad gestuurd. 

3.Hogere vermogensinkomensbijtelling bij de vaststelling van de eigen bijdrage (wetswijziging). 
Op 23 oktober jl. heeft de 1̂  Kamer het wetsvoorstel vermogensinkomensbijtelling Wmo/AWBZ 
aangenomen. Het wetsvoorstel bevat onder andere een wijziging van de artikelen 15 en 19 Wmo. 
In beide artikelen wordt voor de bepaling van de eigen bijdrage en de hoogte van de financiele 
tegemoetkoming, naast het verzamelinkomen, ook het vermogen benoemd. 

In het fiscaal vastgestelde verzamelinkomen is al 4% fictief rendement van het vermogen boven het 
heffingsvrije vermogen begrepen. De 8% bijtelling die op grond van deze wetswijziging als 
bijtelling voor het bijdrageplichtige inkomen wordt geregeld, gaat gelden naast dit via de fiscaliteit 
in het verzamelinkomen inbegrepen fictief rendement op vermogen. 

De wijziging treedt per 1 januari 2013 in werking. Een wijziging van het (landelijk) Besluit 
maatschappelijke ondersteuning wordt hiervoor binnenkort ook aangepast. 

Toen de raad in 2011 besloot een eigen bijdrage te (doen) opieggen voor de meeste individuele 
voorzieningen, werd het college bevoegd gemaakt om de omvang van de eigen bijdrage te regelen in 
het Financieel Besluit (artikel 5, lid 5 van de Verordening). 
De hoogte van de eigen bijdrage is door ons gelijk gesteld aan de (op grond van wettelijke regels 
bepaalde) maximale periodebijdrage tenzij deze hoger is dan de kosten van de voorziening; in dat 
geval is de eigen bijdrage gelijk aan de kosten van de voorziening. Deze maximale periodebijdrage 
werd vastgesteld op grond van verzamelinkomen van de Wet inkomstenbelasting. Door de wets
wijziging wordt de maximale periodebijdrage voortaan vastgesteld op grond van verzamelinkomen 
EN vermogen. De gemeente heeft geen keuze om dit vermogen wel of niet te betrekken bij de 
bepaling van de eigen bijdrage. Aanpassing van het eigen bijdragebeleid kan alleen plaatsvinden op 
grond van de bestaande parameters, zoals het basisbedrag van de eigen bijdrage. 

Wij stellen voor de hoogte van de eigen bijdrage net als nu het geval is "gelijk te stellen aan de 
Maximale periodebijdrage tenzij deze hoger is dan de kosten van de voorziening; in dat geval is de 
eigen bijdrage gelijk aan de kosten van de voorziening". Omdat door de wetswijziging de Maximale 



periodebijdrage anders wordt vastgesteld, besluit u met dit voorstel impliciet om een (groter) deel 
van het vermogen te betrekken bij de vaststelling van de eigen bijdrage. 

NB. De wet bepaalt dat voor voorzieningen in de vorm van een fmanciele tegemoetkoming een eigen aandeel 
verschuldigd is en niet een eigen bijdrage. In de praktijk heeft dat geen gevolgen voor de uitvoering van het 
beleid. In dit raadsvoorstel spreken we over eigen bijdrage, ook waar we eigen aandeel bedoelen. 

Deel B (informerend aan de raad). 

4. Indexering van de basisbedragen voor de berekening van de eigen bijdrage. 
De eigen bijdrage wordt berekend, opgelegd, vastgesteld en geind per periode van 4 weken, zoals 
geregeld in art. 4.1, lid 3, (landelijk) Besluit maatschappelijke ondersteuning. 

Per 1 januari 2013 wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd van artikel 4.1 van het (landelijk) 
Besluit maatschappelijke ondersteuning, en wel op twee punten, namelijk op 1. bedragen en 2. 
wijziging van de leeftijdsgrens van 65 jaar. Voor de bedragen geldt een "indexatie" en voor de 
leeftijdsgrens geldt dat deze nu wordt vervangen door "de pensioengerechtigde leeftijd". Deze 
wijzigingen worden nu in het Financieel Besluit doorgevoerd. 

5. Indexering van verschillende bedragen in het Financieel Besluit. 
Artikel 29 van de Verordening Wmo-voorzieningen gemeente Groningen verschaft het college 
de bevoegdheid jaarlijks per 1 januari de in het kader van deze verordening en het op deze 
verordening bemstende Financieel Besluit geldende bedragen te verhogen of te verlagen. 
Dit geschiedt confonn de ontwikkelingen van de prijsindex volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (September of oktober 2012). Per 1 januari 2013 worden daarom de meeste bedragen 
(afgerond) in het Financieel Besluit in overeenstemming met de ontwikkelingen van de prijsindex 
aangepast. Deze verhoging passen wij niet toe op het uurtarief bij een persoonsgebonden budget 
voor huishoudelijke hulp, omdat binnenkort ingezet wordt op een differentiatie van deze tarieven. 
U ontvangt in het 1̂  kwartaal 2013 een voorstel hieromtrent. 

6. Wijziging van het contract Wmo-vervoer. 
Zoals bekend heeft de gemeente Groningen per 7 januari 2013 een nieuw vervoercontract voor het 
Wmo-taxivervoer. Een belangrijke wijziging t.o.v. het huidige contract betreft de rekeneenheid voor 
de bepaling van de afstand en de eigen bijdrage, namelijk van zones in kilometers. In het Financieel 
Besluit en het Verstrekkingenboek wordt het gebied voor de Wmo-taxi (ook) nader geduid op 
kilometers in de plaats van zones. 



IVIaatschappeiijk draagvlak/participatie 

De wijzigingen zijn vooral ingegeven door hogere besluitvorming (landelijke regelgeving en 
jurispmdentie). Op grond van vorenstaande zijn eenmalig in het regieoverleg met de adviesorganen 
de voorgestelde wijzigingen van de verordening, het besluit en het Verstrekkingenboek besproken. 

De vermogensinkomensbijtelling is zodanig vormgegeven dat, volgens de minister, het deel van het 
vermogen dat besteed moet worden aan eigen bijdragen beperkt is. In de praktijk betekent (onder 
voorbehoud) dat, indien het vermogen uit box 3 (sparen en beleggen) meer bedraagt dan € 21.139,--
(€ 42.278,-- bij meerpersoonshuishouden) de maximale periodebijdrage wordt verhoogd met een 
dertiende deel van 15% van % van het verschil tussen dit vermogen en € 21.139,-- of € 42.278,--. 

Veel mensen hebben een klein vermogen en vragen zich nu misschien af wat de wijziging, waar zij 
wellicht iets van opgevangen hebben, voor hen gaat betekenen. Sommige mensen maken zich 
misschien ten onrechte ongemst. De CAK zal hiervoor de noodzakelijke voorlichting ter hand 
nemen. Indien wij dit onvoldoende vinden, dan zullen wij aanvullende maatregelen nemen. 

Financiele consequenties 

Door de wetswijziging m.b.t. de vermogensbijtelling zal de gemeente een hogere eigen bijdrage 
gaan ontvangen van clienten. Het Rijk houdt hier rekening mee en kort gemeenten hier op voorhand 
voor in het gemeentefonds. Mochten er financiele consequenties uit deze wijzigingen voortkomen 
dan wordt de begroting 2013 middels een begrotingswijziging bij Turap 1 gewijzigd. 

Realisering en evaluatie 

De voorgestelde wijzigingen gaan in per 1 januari 2013. Zoals eerder ook is benoemd, is de 
vermogensbijtelling bij de bepaling van de eigen bijdrage het meest ingrijpend. De besluitvorming 
hieromtrent heeft nog maar enkele dagen temg bij het opstellen van dit raadsvoorstel plaats
gevonden in de 1̂  Kamer. Dit betekent dat we u nog niet alle relevante informatie kunnen geven. 
Deze volgt zo spoedig mogelijk. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
dr. J.E* (Peter) Rehwinkel 



VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING WMO VOORZIENINGEN GEMEENTE 
GRONINGEN d.d. 1 januari 2013 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONiNGEN, 
(GR. 12.000000) 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; 

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning; 

HEEFT BESLOTEN: 

vast te stellen de verordening tot wijziging van de verordening Wmo voorzieningen gemeente 
Groningen 

Artikel I Wijziging besluit 

De Verordening Wmo voorzieningen gemeente Groningen wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel 1, onder I 
• vervalt de begripsbepaling over meerkosten, zijnde: 

'kosten van een mogelijk krachtens de wet te verlenen voorziening, voor zover dit deel van de 
kosten uitgaat boven de voor die persoon als algemeen gebruikelijk te beschouwen kosten van 
een dergelijke voorziening' 

• komt een nieuwe begripsbepaling over dagopvang, zijnde: 
'een mogelijkheid voor een persoon met beperkingen om in groepsverband medemensen te 
ontmoeten, waarbij beperkte ondersteuning wordt geboden, met als doel dreigende 
vereenzaming te voorkomen en structuur te bieden' 

Artikel 2, lid 3 
In de tekst wordt aangepast met toevoeging van de gearceerde delen, zijnde: De voorzieningen die 
onder andere op grond van artikel 2 lid 1 kunnen worden verstrekt zijn huishoudelijke hulp, 
woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en dagopvang. 

Artikel 5, lid 4 
In de tekst wordt de zinsnede '...ingediend voor inwerkingtreding van de verordening ...' vervangen 
door'... ingediend voor 1 juli 2011...' 

Artikel 5 lid 3 
In de opsomming wordt toegevoegd een letter 'g. Dagopvang'. 

Artikel 7, lid 3 
In de tekst wordt de zinsnede '...vastgesteld in klassen...' vervangen door '...vastgesteld in klassen of 
uren...' 

Toevoeging Hoofdstuk 3a Dagopvang 

Toevoeging nieuw artikel 7a Recht op dagopvang 
1. Een persoon met een beperking kan aanspraak maken op dagopvang als hij door zijn 
belemmeringen, rekening houdend met gebruikelijke zorg, mantelzorg, voorliggende voorzieningen 
en/of andere voorzieningen, niet in staat is mensen te ontmoeten en er sprake is van dreigende 
vereenzaming. 



2. In afwijking van artikel 2 lid 1 kan er ook recht zijn op dagopvang als deze kortdurend, al dan niet 
in verband met het tijdelijk ontbreken van mantelzorg, noodzakelijk is. 

Artikel 16, lid 4 vervalt 
'Indien het inkomen meer bedraagt dan 1,5 maal het in het Financieel Besluit genoemde 
norminkomen, wordt het bezit van een personenauto algemeen gebruikelijk geacht, zodat een 
(bruikleen)auto, brommobiel of een gesloten gehandicaptenvoertuig niet in aanmerking komt voor 
verstrekking' 

Artikel 31, Inwerkingtreding 
Met ingang van 1 Juli 2011 wordt gewiizigd in 1 Januari 2013 

Artikeisgewljze toelichting 

Toelichting artikel 16, lid 4 vervalt 
'In het Financieel Besluit is vastgesteld boven welke inkomensgrens het bezit van een personenauto 
als algemeen gebruikelijk kan worden beschouwd. In dat geval komt een (bruikleen)auto, 
brommobiel of gesloten gehandicaptenvoertuig niet voor vergoeding in aanmerking' 

Artikel II Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013. 

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 19 december 2012. 

De griffier, De voorzitter, 

Drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 



- Ontwerp 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2010; 

Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning; 

HEEFT BESLOTEN: 

vast te stellen de verordening tot wijziging van de verordening Wmo-voorzieningen gemeente 
Groningen; 

Artikel I Wijziging besluit 

De Verordening Wmo-voorzieningen gemeente Groningen wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel 1, onder i 
• vervalt de begripsbepaling over meerkosten, zijnde: 

'kosten van een mogelijk krachtens de wet te verlenen voorziening, voor zover dit deel 
van de kosten uitgaat boven de voor die persoon als algemeen gebmikelijk te beschouwen 
kosten van een dergelijke voorziening'; 

• komt een nieuwe begripsbepaling over dagopvang, zijnde: 
'een mogelijkheid voor een persoon met beperkingen om in groepsverband medemensen 
te ontmoeten, waarbij beperkte ondersteuning wordt geboden, met als doel dreigende 
vereenzaming te voorkomen en stmctuur te bieden'. 

Artikel 2, lid 3 
In de tekst wordt aangepast met toevoeging van de gearceerde delen, zijnde: 
De voorzieningen die onder andere op grond van artikel 2, lid 1 kunnen worden verstrekt zijn 
huishoudelijke hulp, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en 
dagopvang. 

Artikel 5, lid 4 
In de tekst wordt de zinsnede '.. .ingediend voor inwerkingtreding van de verordening...' 
vervangen door '... ingediend voor 1 juli 2011...'. 

Artikel 5, lid 3 
In de opsomming wordt toegevoegd een letter "g. Dagopvang". 

Artikel 7, lid 3 
In de tekst wordt de zinsnede ".. .vastgesteld in klassen..." vervangen door ' . . .vastgesteld in 
klassen of uren...'. 



Toevoeging Hoofdstuk 3a Dagopvang 

Toevoeging nieuw artikel 7a Recht op dagopvang 
1. Een persoon met een beperking kan aanspraak maken op dagopvang als hij door zijn 
belemmeringen, rekening houdend met gebmikelijke zorg, mantelzorg, voorliggende 
voorzieningen en/of andere voorzieningen, niet in staat is mensen te ontmoeten en er sprake is 
van dreigende vereenzaming. 
2. In afwijking van artikel 2, lid 1 kan er ook recht zijn op dagopvang als deze kortdurend, al 
dan niet in verband met het tijdelijk ontbreken van mantelzorg, noodzakelijk is. 

Artikel 16, lid 4 vervalt 
'Indien het inkomen meer bedraagt dan 1,5 maal het in het Financieel Besluit genoemde 
norminkomen, wordt het bezit van een personenauto algemeen gebmikelijk geacht, zodat een 
(bmikleen)auto, brommobiel ofeen gesloten gehandicaptenvoertuig niet in aanmerking komt 
voor verstrekking'. 

Artikel 31, Inwerkingtreding 

Met ingang van 1 juli 2011 wordt gewiizigd in 1 januari 2013. 

Artikeisgewljze toelichting 

Toelichting artikel 16, lid 4 vervalt 
"In het Financieel Besluit is vastgesteld boven welke inkomensgrens het bezit van een 
personenauto als algemeen gebmikelijk kan worden beschouwd. In dat geval komt een 
(bmikleen)auto, brommobiel of gesloten gehandicaptenvoertuig niet voor vergoeding in 
aanmerking". 

Artikel II Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter, 

drs. A.G.M (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 


