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Besluit tot wijziging Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Geachte leden van de raad,
Ter kennisgeving zenden wij u het gewijzigde Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning
gemeente Emmen 2016. De wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit 2016 zijn vastgesteld in de
collegevergadering van 19 april zorö.
De wijzigingen bestaan uit:
het wijzigen van de tekst onder artikel a.z.p Umo;
het wijzigen van "uurtarief' in "dagtarief' onder artikel z.a.q en 2.2.r Umo 2016;
het toevoegen van sub 2.2.S, zijnde de 50% tariefdifferentiatie voor Beschermd wonen;
door het toevoegen van een sub schuiven de opvolgende subs op in letter;
het opnemen van een dagtarief Beschermd wonen thuis en dagtarief Beschermd wonen thuis
plus, voor nieuwe instroom Beschermd wonen.
Nadere uitleg over de tekstuele wijzigingen van het Uitvoeringsbesluit
De zinsnede onder artikel z.z.p Umo 2016, die betrekking heeft op de tariefdifferentiatie van 50% voor
een Pgb voor Kortdurend verblijf is gewijzigd.Abusievelijk werd hier de zinsnede die betrekking heeft op
de tariefdifferentiatie van 75% herhaald. Ook is "uurtarief' onder artikel z.a.q en 2.2.r gewijzigd in
dagtarief, omdat wij bij beschermd wonen geen uurtarief maar een dagtarief hebben vastgesteld.
Nadere uitleg over de toevoeging van de 50% tariefdifferentiatie voor Beschermd wonen
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning levert de gemeente maatwerkvoorzieningen in
Zorg in natura ofPersoonsgebonden budget (Pgb). De wijze waarop de gemeente onder andere de Pgb's
vaststelt, is opgenomen in het 'Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen
2016'. Het Uitvoeringsbesluit is op dit punt gewijzigd. Aan de hoogte van een Pgb voor Beschermd wonen
is de differentiatie van 50% van het dagtarief, zoals dit door de gemeente is gecontracteerd, toegevoegd
als dit wordt uitgevoerd door iemand uit het sociale netwerk, dan wel door een mantelzorger.
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Uit de kamerbrief van de Staatssecretaris over een situatie beschermd wonen in Almere coneluderen wij
dat in bepaalde situaties, wanneer noodzakelijk, beschermd wonen thuis kan plaatsvinden.
Het 'Volledig pakket thuis' voor beschermd wonen bestaat al onder het overgangsrecht AWBZ-Wmo.
Verder blijkt uit het rapport van de Commissie Dannenberg 'Van Beschermd wonen naar Beschermd
thuis' dat inwoners met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen hun zelfstandigheid vaker
kunnen behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie sneller beschikbaar is. "In het
toekomstbeeld van beschermd wonen staat de sociale inclusie van mensen met een verstoorde
zelfregulatie centraal. In essentie gaat het om een Beschermd thuis. Bij nieuwe hulpvragen vormen in
deze visie beschermde woonplekken in de wijk het uitgangspunt, met een 7 x 24 uur woonvoorziening
voor een kleine groep mensen (Hoofdstuk 3, pagina 15)".
Met de toevoeging van de 50% tariefdifferentiatie sluiten we voor thuiswonende Pgb-houders
Beschermd wonen aan bij de differentiatie die wij ook bij de andere maatwerkvoorzieningen hebben
vastgesteld.
Nadere uitleg over het tariefvoor Beschermd wonen thuis
Op grond van de argumentatie voor Beschermd wonen thuis is in de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit
maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2016, voor nieuwe instroom beschermd wonen, het
dagtarief'Beschermd wonen thuis' en het dagtarief'Beschermd wonen thuis plus' opgenomen. Deze
tarieven zijn gebaseerd op de tarieven 'Beschermd wonen' en 'Beschermd wonen plus', maal88% -de
huisvestingscomponent is hier in mindering gebracht. Wij redeneren dat het niet logisch is de
huisvestingscomponent voor vergoeding in aanmerking te laten komen wanneer de inwoner die
beschermd woont, thuis verblijft.
Wij vertrouwen erop dat wij u zo voldoende hebben geïnformeerd.
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