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Motie m.b.t. verordeningen sociaal domein. RB14.0104. RB14.114. RB14.115. RB14.116. RB14.117. RB14.11B. 
RB14.119. RB14.120 en RB14.121 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 20 oktober 2014, 

constaterende dat 
- De Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet de gemeente op een aantal punten beleidsvrijheid biedt door 

middel van zogenaamde 'kan' bepalingen en ruimte in de wijze waarop e.e.a. wordt uitgevoerd; 
- Voorliggende verordeningen met name invulling geven aan de minimale wettelijke verplichtingen, maar een 

aantal 'kan' bepalingen niet of niet concreet bevatten; 

overwegende dat 
- Artikelen die de tekst "het college bepaalt bij nadere regeling" bevatten de invulling aan het college overlaten, 

zonder dat de gemeenteraad hier nog goedkeuring aan hoeft te geven; 
- Het concreet invullen van de beleidsvrijheid voor sommige inwoners van Den Helder grote gevolgen kan hebben 

en financiële consequenties heeft; 
- De verordeningen met elkaar en met het transitiebeleidsplan samenhangen; 

van mening zijnde dat 
- De keuzes die gemaakt moeten worden om de beleidsvrijheid in te vullen, integraal moeten worden afgewogen 

op basis van de aanvullingen die worden gedaan aan het transitiebeleidsplan; 
- De besluiten ten aanzien van deze keuzes vanwege de kaderstellende rol èn het budgetrecht van de 

gemeenteraad in de gemeenteraad dienen te worden genomen; 
- Deze besluiten daarom ook vastgesteld moeten worden in de kaderstellende documenten die de gemeenteraad 

vaststelt; 

draagt het college op 
1. N.a.v. de aanvulling op de hoofdstukken 3 Participatie, 4 Jeugd en 5 Maatschappelijke ondersteuning van het 

transitieplan Sociaal Domein met het antwoord op de vragen 'wat willen we bereiken', 'wat gaan we daarvoor 
doen', 'wie hebben we daarbij nodig', 'wat gaat dat kosten' en 'wat zijn de risico's' en de inzichtelijk gemaakte 
beleidsvrijheid en beslispunten, de nadere uitwerking van de verordeningen in beleid en/of regels via de zgn. 
'wensen en beden kingen procedure' voor te leggen. Dit uiterlijk in de raadsvergadering van 15 december 2014 of 
zoveel eerder als mogelijk. 

2. De onder punt één geformuleerde opdracht m.b.t. concretisering betreft in ieder geval de uitwerking van: 
a. Artikel 2.1.4, lid 2 onder a van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015'; 
b. Artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2014"; 
c. Artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015a'. 

Namens de fracties van CDA, D66, Helder Onafhankelijk, PvdA en WD, 
CDA D66 Helder Onafhankelijk PvdA W D 

S. Houtveen P. Van Dooren-Unsdorp R. Post P. de Vrij J. Klopstra 

1 "In de verordening kan de hoogte van de bijdrage voor de verschillende soorten van voorzieningen verschillend worden 
vastgesteld en kan worden bepaald dat: 
a. voor personen, behorende tot daarbij omschreven groepen, een daarbij aangegeven korting op de bijdrage voor een algemene 
voorziening van toepassing is" 
" "Bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een Jaarlijkse blijk van waardering voor de 
mantelzorgers van cliënten In de gemeente". 
'" "Bij verordening kart worden oepafild dat door het college aan personen met een beperking of chronische psychische of 

M O T I E Ilfvchosociale problemen die daarm verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming wordt verstrekt 
ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie. In die verordening worden In ieder geval de toepasselijke grenzen 
met betrekking tot de financiële dra agkracht vastgesteld*. JJ.2 

datum raadsvergadering: 
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