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Gevraagd besluit: 

De Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018 vast te 

stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) schrijft voor dat de gemeenteraad in een 

verordening regels vaststelt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet. De gemeenteraad heeft op 

11 december 2017 de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018 vastgesteld. Tijdens de 

evaluatie van deze verordening is gebleken dat de verordening enkele kleine wijzigingen behoeft. Via deze 

Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018 worden deze 

noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd.  

 

Inleiding 

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) schrijft voor dat de gemeenteraad in een 

verordening regels vaststelt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet. De gemeenteraad heeft op 

11 december 2017 de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018 vastgesteld. Tijdens de 

evaluatie van deze verordening is gebleken dat de verordening enkele kleine wijzigingen behoeft. Zo is in artikel 

2 (afwegingskader) vergeten naast de reparatiekosten, ook de kosten van onderhoud en keuring toe te voegen, 

staan in de huidige verordening in artikel 6 (tarieven pgb) enkele onjuiste verwijzingen en dient artikel 6, derde 

lid in overeenstemming te worden gebracht met het desbetreffende artikel van de verordening Jeugdhulp  

Den Helder 2018. Verder dient de verstrekking van een pgb ten behoeve van het gebruik van een eigen auto uit 

de verordening gehaald te worden. Via deze Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke 

ondersteuning Den Helder 2018 worden deze noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Door vaststelling van deze verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den 

Helder 2018 worden de onjuiste verwijzingen in de huidige verordening en andere noodzakelijke aanpassingen 

gedaan. Hierdoor klopt de tekst weer en zijn de verwijzingen juist weergegeven.  

 

Kader  Wmo 2015 waarin is geregeld dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van de 

zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale 

problemen zodat mensen zo  lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met 

psychische of psychosociale problemen of voor mensen die, al dan niet in verband met risico’s voor hun 
veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorzien gemeenten in de 

behoefte aan beschermd wonen en opvang.   Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018 

 

Argumenten 

In artikel 2 (afwegingskader) derde lid, onderdelen h en i van de huidige verordening is per abuis vergeten, 

naast de reparatiekosten, ook de kosten van onderhoud en keuring toe te voegen. Dit stond wel in de 

beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018.  

 

Tevens is geconstateerd dat in de huidige verordening in artikel 6 (tarieven pgb) enkele onjuiste verwijzingen 

staan. In artikel 6, tweede lid onderdelen a, b, c en d dient het genoemde lid 2 onderdeel c worden gewijzigd in 

lid 1 onderdeel c.  

 



 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 2 van 2 

Artikel 6 (tarieven pgb), derde lid, onderdeel c dient in overeenstemming te worden gebracht met de gewijzigde 

Wet minimumloon (Wml) en met artikel 18, vierde lid onderdeel c van de Verordening Jeugdhulp  

Den Helder 2018. 

Artikel 6 (tarieven pgb), derde lid, onderdeel c dient derhalve als volgt komen te luiden: “het wettelijk 
minimumloon (inclusief vakantiegeld- en uren) voor dagbesteding voor een groep van minimaal drie personen”.  
 

Daarnaast stellen wij uw raad voor om de verstrekking van een persoonsgebonden budget (pgb) ten behoeve 

van het gebruik van een eigen auto uit de verordening te halen.  

Dit betreft artikel 6 (tarieven pgb), zesde lid van de verordening. In de beleidsregels maatschappelijke 

ondersteuning Den Helder 2018 was dit reeds geschrapt, echter is per abuis vergeten dit ook uit de verordening 

maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018 te schrappen. Reeds in 2017 werd geconstateerd dat nieuwe 

cliënten geen gebruik maken van een pgb voor gebruik van de eigen auto.  

De cliënten die thans nog een vergoeding voor gebruik van de eigen auto ontvangen, houden het recht op deze 

voorziening op grond van artikel 20 van de verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018. 

 

Maatschappelijke aspecten 

Draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. Op grond van artikel 2 onder k van de 

Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 wordt geen referendum gehouden over verordeningen. In 

het kader van cliëntenparticipatie  is de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gevraagd om advies te geven. Het 

uitgebrachte advies is als bijlage bij dit voorstel gevoegd (stuknummer AI18.08290).  

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing  

 

Financiële consequenties 

Deze verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018 heeft 

geen financiële consequenties.  

 

Communicatie 

Dit besluit wordt via de geëigende kanalen bekend gemaakt op de Stadspagina in Den Helder op Zondag. 

Daarnaast wordt de verordening geplaatst op www.overheid.nl en www.offcielebekendmakingen.nl. Ook zal de 

verordening ter inzage worden gelegd bij het KCC.  

 

 

Realisatie 

De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.  

 

 

 

Den Helder, 13 november 2018 
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burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
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