
Bijlage 1 - Toelichting 
 
 
Artikel I, onderdeel A (wijziging artikel 16) 
Algemeen 
Op 1 augustus 2017 treedt het gewijzigde uitvoeringsbesluit Wmo 2015 in werking. Er wordt een 
nieuw artikel 5.4 toegevoegd aan het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dat tot doel heeft dat een 
gemeente een reële prijs betaalt voor een Wmo dienst, waarmee de aanbieder kan voldoen aan de 
gemeentelijke eisen van kwaliteit en continuïteit van deze dienst en de arbeidsrechtelijke 
verplichtingen aan de beroepskracht die deze dienst verleent aan de cliënt. Naar aanleiding hiervan 
wordt de verordening aangepast.  
 
Eerste lid 
In dit artikel wordt geregeld dat het college voor het leveren van een dienst door een derde als 
bedoeld in artikel 2.6.4. van de wet, of een vaste prijs vaststelt of een reële prijs vaststelt die geldt als 
ondergrens voor een inschrijving en het aangaan van een overeenkomst met de derde of die geldt als 
ondergrens voor de vaste prijs. In het geval het college een reële prijs vaststelt, is het mogelijk dat 
inschrijvers een hoger tarief dan de reële prijs neerleggen. Het is niet mogelijk een lagere prijs neer te 
leggen. Indien het college een vaste prijs vaststelt, dan zal het tarief voor de inschrijvers gelijk zijn aan 
de vaste prijs. 
 
Tweede lid 
Bij het vaststellen van de prijs dient het college rekening te houden met de eisen aan de kwaliteit van 
die dienst, waaronder de eisen aan de deskundigheid van de beroepskracht, bedoeld in artikel 2.1.3, 
tweede lid, onderdeel c, van de wet en met de continuïteit in de hulpverlening, bedoeld in artikel 2.6.5, 
tweede lid, van de wet, tussen degenen aan wie de dienst wordt verstrekt en de betrokken 
hulpverleners. De invulling van de continuïteit van de hulpverleningsrelatie in financiële zin is nieuw 
voor de gemeenten. De aanbieder die de opdracht gegund krijgt moet overleggen met de aanbieder 
die de opdracht tot dan toe had uitgevoerd over de overname van personeel. De gedachte is dat 
overname van personeel gemakkelijker verloopt indien de gemeente een reële prijs betaalt voor de 
opdracht. 
 
Derde lid 
Het college moet de vaste prijs of de reële prijs minimaal baseren op de in dit artikel genoemde 
kostprijselementen. De opsomming in dit lid is niet uitputtend. De gemeente kan er elementen aan 
toevoegen. 
 
[Vierde lid 
Dit lid is niet verplicht op grond van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en is hier opgenomen ter wille 
van de leesbaarheid en de samenhang van het hele artikel 18. Het vierde lid biedt het college de 
mogelijkheid om geen vaste of reële prijs te bepalen op basis van de genoemde kostprijselementen 
maar de bepaling van de hoogte van een reële prijs over te laten aan de inschrijvende partijen. Het 
college legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad.]  
 
[Vijfde lid 
Dit lid is niet verplicht op grond van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en is hier opgenomen ter wille 
van de leesbaarheid en de samenhang van het hele artikel 18. Het college bepaalt met welke derde 
hij een overeenkomst aangaat. Hieronder wordt verstaan een aanbieder, te weten een natuurlijke 
persoon of een rechtspersoon die jegens het college gehouden is een voorziening te leveren (zie 
artikel 1.1.1 van de wet en artikel 1 van de toelichting bij deze verordening). Het overeenkomen van 
contracten is het primaat van het college. Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 treedt dan ook niet in de 
contractvrijheid van het gemeentebestuur. Het college legt hierover verantwoording af aan de 
gemeenteraad.]  
 
 


