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Wijziging verordening Jeugd en Wmo gemeente Borne met betrekking tot tarief persoonsgebonden budget
sociaal netwerk huishoudelijke ondersteuning

Aan de gemeenteraad.
Samenvatting voorstel
Per 1 januari 2019 is de Verordening Wmo en Jeugd gemeente Borne in werking getreden. Per abuis is in
artikel 6.2.3 derde lid opgenomen dat het persoonsgebonden budget voor de tarieven voor informele
ondersteuning (sociaal netwerk) bij huishoudelijke ondersteuning omlaag gaat en dit is gecommuniceerd
met de inwoners (20) die het betreft. Dit is echter niet als zodanig besloten door het college en de
gemeenteraad die de beleidsarme variant heeft vastgesteld. Dit vraagt een wijziging van de verordening
welke aansluit bij de situatie zoals het voor invoering van de verordening was. Hiermee is een verkeerde
versie van dit artikel vastgesteld en zal het artikel worden aangepast naar de situatie zoals deze was voor
1 januari 2019.

1 Inleiding
Per 1 januari 2019 is de Verordening Jeugd en Wmo gemeente Borne in werking getreden. Tijdens de
ambtelijke voorbereiding zijn in het licht van de maatschappelijke ontwikkeling meerdere varianten verkend met
betrekking tot het tarief voor een persoonsgebonden budget voor de huishoudelijke ondersteuning.
Aan de hand van de artikel 39 vragen, gesteld door de fractie van GroenLinks/PvdA hebben wij helaas moeten
constateren dat er een foutieve versie van artikel 6.2.3 derde lid in de Verordening is opgenomen. Deze moet
zo spoedig mogelijk rechtgezet worden.
Per abuis is in artikel 6.2.3 derde lid opgenomen dat het tarief voor hulp vanuit het sociaal netwerk voor
huishoudelijke ondersteuning gelijk wordt gesteld aan het geldende minimumloon inclusief vakantiegeld. Dit is
echter niet als zodanig besloten door het college en de gemeenteraad. U heeft eind 2018 een beleidsarme
variant vastgesteld, alleen de vorm van de verordening is gewijzigd, niet de inhoud. Dit vraagt een wijziging van
de verordening welke aansluit bij de situatie zoals het voor invoering van de verordening was. Voor de
inwerkingtreding van de verordening was voor een informele hulp voor huishoudelijke ondersteuning een
bedrag beschikbaar gesteld dat gelijk is aan 85% van de kosten in natura.
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Artikel 6.2.3 derde lid dient te worden aangepast. De huidige tekst 'De hoogte voor hulp door iemand uit het
sociaal netwerk voor huishoudelijke ondersteuning wordt vastgesteld op het voor hem geldende wettelijke
minimumuurloon, inclusief vakantiebijslag zoals bedoeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
met een 36-urige werkweek’ dient te worden vervangen door: ‘De hoogte voor hulp door iemand uit het sociaal
netwerk voor huishoudelijke ondersteuning bedraagt maximaal 85% van het tarief voor gecontracteerde
aanbieders.’

2 Beoogd resultaat
De Verordening Jeugd en Wmo gemeente Borne in overeenstemming brengen met datgene wat is vastgesteld
door het college en de gemeenteraad, zijnde een beleidsarme variant.

3 Argumenten
1.1De wijziging is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de vastgestelde verordening daadwerkelijk
beleidsarm is.
Eind 2018 heeft u de Verordening Jeugd en Wmo gemeente Borne vastgesteld. Beleidsmatig zijn in het
licht van de maatschappelijke ontwikkeling meerdere varianten verkend met betrekking tot het
persoonsgebonden budget voor huishoudelijke ondersteuning. Per abuis is in artikel 6.2.3 derde lid foutief
opgenomen dat het persoonsgebonden budget voor de tarieven voor informele ondersteuning bij
huishoudelijke ondersteuning omlaag gaat. Dit is niet opgenomen in het college- en raadsvoorstel en niet
in lijn met het besluit om een verordening zonder beleidswijzigingen vast te stellen. In het collegevoorstel
en het raadsvoorstel is opgenomen dat er sprake was van een beleidsarme verordening. De verordening
dient derhalve aangepast te worden.

4 Kanttekeningen
1.1. Er heeft een vooraankondiging plaats gevonden dat er met ingang van 1 januari 2019 wijziging op het
beleid is.
Binnen de gemeente Borne zijn er 20 inwoners die gebruik maken van een persoonsgebonden budget
waarmee informele zorg ingekocht wordt voor de huishoudelijke ondersteuning. Deze inwoners hebben
een vooraankondiging van de wijziging ontvangen. Er zijn nog geen beschikkingen verstuurd waardoor de
eerder afgegeven beschikking nog geldig is. Op dit moment zijn er nog geen gevolgen voor de inwoners
betreffende de hoogte en uitbetaling van hun persoonsgebonden budget. Door het versturen van een
rectificatie op de vooraankondiging worden de inwoners op de hoogte gebracht zonder dat dit
rechtsgevolgen heeft voor de inwoners. Daarmee wordt de vooraankondiging ongedaan gemaakt.
1.2. Het aanpassen van artikel 6.2.3 derde lid naar de oude situatie leidt niet tot een bezuiniging in het
sociaal domein.
Het college en de gemeenteraad hebben besloten de verordening beleidsarm in te voeren, daarom zijn er
geen wijzigingen opgenomen die tot een eventuele besparing kunnen leiden. Eventuele maatregelen om
het sociaal domein in de toekomst beheersbaar te houden worden separaat voorgesteld aan college en
gemeenteraad.

5 Kosten, baten en dekking
Niet van toepassing.
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6 Vervolg na besluitvorming
Het aangepaste artikel 6.2.3 derde lid wordt bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en verwerkt
in het elektronische gemeenteblad.
Op 12 februari 2019 zijn de 20 inwoners die het betreft telefonisch geïnformeerd over het genomen
collegebesluit d.d. 12 februari 2019. Aan de inwoners is te kennen gegeven dat de vooraankondiging als
niet verzonden kan worden beschouwd. De inwoners ontvangen hiervan een schriftelijke bevestiging.
Tevens worden zij geïnformeerd over de hoogte van het persoonsgebonden budget voor 2019.

Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om:
artikel 6.2.3 derde lid van de Verordening Wmo en Jeugd gemeente Borne met terugwerkende kracht aan
te passen. De tekst van artikel 6.2.3 derde lid dient per 1 januari 2019 te zijn:
‘De hoogte voor hulp door iemand uit het sociaal netwerk voor huishoudelijke ondersteuning bedraagt
maximaal 85% van het tarief voor gecontracteerde aanbieders.’
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