Raadsvergadering van 18 december 2012
Onderwerp:

Aanpassing Wmo - verordening

Agendapunt 9
Schiermonnikoog, 6 december 2012

Aan de Gemeenteraad

Voorstel:
Artikel 5.4 van de Verordening individuele voorzieningen Wmo gemeente Schiermonnikoog, en de
toelichting daarop per direct laten vervallen.
Toelichting
Op 25 september 2012 is een brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en sport
(VWS) ontvangen waarin gemeenten dringend worden gevraagd de Wmo - verordening aan te passen
op het onderdeel ‘inkomensgrenzen in de Wmo’.
De brief van de staatssecretaris van VWS is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd.
De staatssecretaris schrijft in haar brief dat gemeenten geen inkomensgrenzen mogen hanteren om
te bepalen of burgers überhaupt een beroep mogen doen op de Wmo.
Voor de duidelijkheid: gemeenten kunnen burgers een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vragen
voor Wmo - voorzieningen waar zij gebruik van maken. Daarbij moeten gemeenten zich wel houden
aan de normen die zijn vastgelegd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Bmo).
Uit jurisprudentie (Centrale Raad van Beroep 19 december 2011 en 18 januari 2012)) blijkt dat de
Wmo geen ruimte biedt, om naast de op de wet gebaseerde eigen bijdrage, een inkomensgrens voor
Wmo – voorzieningen te hanteren.
In de Verordening individuele voorzieningen Wmo gemeente Schiermonnikoog (de verordening), is in
artikel 5.4 vastgelegd dat een inkomensgrens mag worden gehanteerd, bij het bepalen of een burger
een vergoeding kan ontvangen bij het gebruik van de eigen auto. In paragraaf 4.4 onder e van het
Verstrekkingenboek individuele voorzieningen Wmo gemeente Schiermonnikoog is de uitwerking van
artikel 5.4 van de verordening vastgelegd.
De vergoeding voor gebruik eigen auto is een overblijfsel uit de Wet voorzieningen gehandicapten
(Wvg) en een alternatief voor het collectief vervoer.
Uitvoering
Naar aanleiding van de jurisprudentie van december 2011 en januari 2012, was in de
uitvoeringspraktijk al rekening gehouden, dat gemeenten geen inkomensgrenzen meer mogen
hanteren. Er zijn vanaf januari 2012 tot heden geen aanvragen van burgers afgewezen uitgaande van
artikel 5. 4 van de verordening. Het wijzigen van de verordening heeft op zich laten wachten in
verband met de komende beleidsevaluatie naar aanleiding van invoeren van de kanteling.
Vanaf 01 januari 2012 tot en met 29 oktober 2012 zijn er geen aanvragen voor een vergoeding voor
gebruik eigen auto ingediend. Er zijn geen aanvragen afgewezen uitgaande van artikel 5.4 van de
verordening. De financiële gevolgen zijn onzer inziens beperkt.
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