
Overzicht wijzigingen Verordening Wmo 2021
Wijzigingen behorend bij collegevoorstel L257126

Artikel Onderwerp Wijziging 
Titel De titel is aangepast i.v.m. de datum naar: “VERORDENING 

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Leusden 
2021”.

Titelblad Datum aangepast naar: “gelezen het voorstel van het college van 
burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020;”

Titelblad Datum aangepast naar: “besluit vast te stellen de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Leusden 2021;”

1: 
begripsbepaling

c. beleidsregels De begripsomschrijving is aangepast door de datum (2020) weg 
te halen; dit voorkomt onduidelijkheid over versies.

13 Lid 3 c. 4de bullet verwijderd:

 Indien de cliënt met een indicatie voor 
beschermd wonen zijn hoofdverblijf heeft 
of zal hebben in accommodatie die voldoet 
aan de daarvoor geldende eisen bedoeld in 
artikel 11, lid 7 van de verordening, kan het 
college een wooninitiatieventoeslag 
verstrekken.

Gewijzigd vanwege regionaal gewijzigde systematiek. Per 1 
januari zal er geen wooninitiatieventoeslag per cliënt meer worden 
toegekend door centrumgemeente Amersfoort (Centrale toegang), 
maar een algemene subsidie aan de PGB wooninitiatieven BW . 
(We hebben het dan over wooninitiatieven zoals in Leusden de 
Grasboom).
Door een objectief vastgesteld tarief (op basis van WLZ criteria en 
een uitvraag aan de wooninitiatieven) toe te kennen aan de 
initiatieven wordt voorkomen dat:

1. Er een oneerlijk bedrag wordt toegekend (de hoogte van 
het bedrag zelf en in relatie tot vanuit andere 
regelingen/regiems)

2. Er geschillen tussen wooninitiatieven en cliënten ontstaan
3. Gemeente(n) te veel betalen
4. Wooninitiatieven te kort komen  

Artikel 15 Lid 5 Aangepast conform het gewijzigde regiotaxitarief: van € 0,95 per 
geïndiceerde zone, naar € 1,00.  

In lid 5 is het tarief voor de regiotaxi opgenomen. Vorig jaar is 
daar het regionaal afgesproken EB tarief van € 0,95 per 
geïndiceerde zone opgenomen.
Voor 2020 zullen de totaalprijzen richting de aanbieder wederom 
geïndexeerd moeten worden met de NEA index. Deze is op dit 
moment nog niet concreet, maar de verwachting is dat de 
verhoging tussen de 6 en de 12 cent uitkomt. Daarom is door alle 
gemeenten samen besloten hun raden het tarief van € 1,00 per 
geïndiceerde zone voor te stellen. Onderbouwing van dit bedrag 
en het nu toepassen: 

 Op dit moment wordt € 0,95, gehanteerd (pas per 1 
oktober toegepast).

 De indexatie voor 2020 (van € 0,80 naar € 0,95) was zo 
hoog omdat in 2018 en 2019 dit bedrag niet was 
geïndexeerd. 

 De provincie heeft voor de toepassing van deze 
verhoging naar € 0,95 op de gemeenten gewacht. 
Gemeenten moesten dit bedrag namelijk opnemen in hun 
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verordeningen (ook in Leusden is pas in februari 2020 de 
Wmo verordening vastgesteld).

 De Provincie is in maart ingehaald door Corona: door het 
wegvallen van de mogelijkheid om te reizen, was een 
verhoging praktisch niet toepasbaar. Daarom is het pas in 
oktober verhoogd).  

 Op dit moment is het volume nog steeds niet op oude 
niveau.

 Wij zijn bij een volumedaling contractueel gebonden om in 
ieder geval 80% van het volume door te betalen 
(maximale volumedaling is 20% per jaar)

 Wij kunnen slechts 1 keer per kalender jaar een tarief 
voor de gebruiker wijzigen.

Dit betekent dat een verhoging naar 1,00 per 1 januari de beste 
optie lijkt. Daarom wordt dit nu voorgesteld. 

Aanvullend financieel:
 Wij zijn contractueel gebonden om in ieder geval 80% 

volume door te betalen (maximale volumedaling is 20% 
per jaar). Dit bedrag is inclusief de eigen bijdrage van 
gebruikers (dus ongeveer 92% van ons budget); de door 
de aanbieder ontvangen eigen bijdrages worden 
verrekend (en krijgen we dus terug). We blijven dus naar 
verwachting voor 2020 binnen onze budgetten.

 De provincie heeft aangegeven ons te willen 
compenseren voor de verminderde EB opbrengst door 
het niet toepassen van en verhoging in de zomer (toen 
gebruik van regiotaxi weer “gewoon” mocht en gebruik 
weer toenam).

 Voor 2021 passen we dus aanvullend de 5 cent 
verhogingen toe. Hiermee, alsmede ook de nog steeds 
achterblijvende vraag, stelt ons in staat om naar alle 
waarschijnlijkheid binnen de daarvoor gestelde budgetten 
te blijven.

NB: De tariefswijziging en toepassing wordt gezamenlijk door alle 
gemeenten in regionaal verband besproken. Het is aan de raad 
om dit voorstel wel of niet over te nemen; met dien verstande dat 
er binnen de regiotaxi Eemland bij voorkeur geen verschillen in 
EB en datum van toepassen voor verschillende gemeenten 
bestaan: dit zou voor de uitvoering heel onhandig zijn. Indien er 
dus raden anders beslissen zullen we weer om tafel moeten met 
alle gemeenten en provincie om hier een oplossing voor te 
vinden.

16 Lid 2 Aangepast conform het gewijzigde regiotaxi OV tarief

In lid 2 is, zoals ook voorheen, het OV tarief van de regiotaxi 
opgenomen: een door de provincie voorgesteld EB tarief van € 
2,45 per OV zone.

NB: De provincie bepaald dit bedrag in overleg. Wij zijn daarin 
volgend 

30 en 31 Intrekking en 
inwerkingtreding

Data aangepast.

Toelichting op 
de verordening

Titel Het onderschrift van de titel is aangepast i.v.m. de datum
13 Aangepast om nader in te gaan op de verwijdering van de 

wooninitiatieventoeslag. Hier is omschreven dat we in plaats van 
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een toeslag nu een subsidie aan de wooninitiatieven kunnen 
toekennen. 


