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GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN 
 

 
 

Aan de gemeenteraad. 
 

 
 
 
ONDERWERP:  BIJL: 4     SLOCHTEREN, 21 november 2006 
Discussienota persoongebonden budget en eigen bijdragen in de WMO 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Hierbij bieden wij u aan de discussienotitie ‘Hoe gaat de gemeente, in het kader van de Wmo, om met 
verstrekking van een persoonsgebonden budget en eigen bijdragen? 
 
Wij vragen u dit te bespreken en zijn benieuwd naar uw reactie. 
 
Beleidskader: 
In de voorliggende discussienotitie staan de belangrijkste beslispunten die verwerkt zijn in bijgevoegd: 

1. concept Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Slochteren (Besluit MO) 

2. concept Verstrekkingenboek individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Slochteren (Verstrekkingenboek MO) 

 
In het concept Besluit MO zijn alle bedragen opgenomen, die op basis van de op 28 september 2006 
vastgestelde ‘Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Slochteren’ (Verordening MO) moeten worden vastgesteld. Ook zijn daarin regels opgenomen die een 
relatie hebben met de vaststelling, uitbetaling, verantwoording, controle en eventueel terugvordering 
van deze bedragen. 
Het concept Verstrekkingenboek MO is een verzameling overige beleidsregels voor het uitvoeren van 
de Verordening MO. Hierin worden met name de regels rondom het indienen en afhandelen van een 
aanvraag vastgelegd en uitgewerkt.Discussienota persoongebonden budget en eigen bijdragen in de 
WMO aan. 
 
Met het vaststellen van de verordening MO heeft de Raad de bevoegdheid tot het vaststellen van het 
besluit MO en het Verstrekkingenboek MO aan het college gemandateerd. Formeel gezien is 
goedkeuring door de raad daarmee niet meer nodig. Wel is nadrukkelijk met u afgesproken dat de 
stukken met u zouden worden besproken alvorens definitief vast te stellen. Daarom willen wij op 7 
december a.s. de conceptdocumenten op hoofdlijnen graag met u bespreken. De belangrijkste 
discussiepunten zijn verwerkt in de voorliggende discussienotitie. 

1. Hoe gaat het college om met verstrekking van een persoongebonden budget voor: 
a. huishoudelijke verzorging 
b. woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 

2. Hoe gaat het college om met  de eigen bijdragen /eigen aandeel. 
 
Als uitgangspunt voor de invoering van de Wmo is vastgesteld dat in 2007 aangesloten wordt bij het 
huidige AWBZ-beleid en het huidige Wvg-beleid. Dat is dus ook het uitgangspunt geweest bij het 
opstellen van de conceptdocumenten. Dat betekent dat naast de in de discussienotitie opgenomen 
onderwerpen, de huidige Wvg beleidsregels zijn verwerkt in de conceptstukken.  
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In 2007 en later kan ook op basis van evaluatiemomenten desgewenst nadere beleidsontwikkeling 
plaatsvinden en kunnen keuzes worden bijgesteld.  
 
Overgangscliënten 
De conceptdocumenten zijn voorlopig alleen van toepassing op nieuwe aanvragers vanaf 1 januari 
2007. Burgers die nu al Huishoudelijke verzorging ontvangen op grond van de AWBZ of een Wvg-
voorziening hebben (aangevraagd) vallen onder de overgangsregeling. Dat houdt in dat ze de oude 
rechten en plichten behouden gedurende het hele jaar 2007, mits hun huidige indicatie tot 1 januari 
2008 of langer geldig is.  
Op 1 januari 2008 vervallen voor iedereen de oude rechten. Dat betekent dat iedereen voor 1 januari 
2008 opnieuw geïndiceerd moet worden waarbij de voorliggende conceptdocumenten zullen worden 
toegepast. Loopt de indicatie gedurende het jaar 2007 al af dan vallen ze bij een nieuwe aanvraag 
direct al onder de Wmo.  
 
Inspraak 
In het kader van burgerparticipatie is ook inspraak door de gemeentelijke belangenorganisaties 
belangrijk. Daarom is de volgende inspraak opgezet: 

1) Op 30 november was een discussiebijeenkomst over de onderwerpen uit de 
discussienotitie met:  
- het platform gehandicaptenbeleid, stuurgroep ouderenbeleid, werkgroep mantelzorg, 

platform Werk en Inkomen  
- en andere belangstellenden die via een mededeling in het bokkeblad de gelegenheid 

krijgen bij die bijeenkomst aanwezig te zijn 
waarbij de leden van de commissie LWZ (en andere belangstellende raadsleden) ook zijn 
uitgenodigd.. 

2) op 7 december worden de conceptdocumenten op hoofdlijnen te besproken met de leden 
van de cie LWZ  

3) de voorliggende conceptdocumenten worden in week 49 (4 december)  in detail beproken 
met Stichting Platform gehandicapten, Stuurgroep oudenbeleid, werkgroep mantelzorg en 
het platform voor Werk en Inkomen.  

4) de conceptdocumenten liggen ter inspraak tot uiterlijk 7 december a.s.  
zodat wij de documenten definitief vast kunnen stellen op 19 december a.s. zodat er op 1 januari 2008 
mee gewerkt kan worden. 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren, 
 
 
 
 
 
  C.L.H.B. Verstegen  , burgemeester. 
 
 
 
  C.C.W. van den Akker  , secretaris. 


