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Onderwerp:  Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018 

 

Gevraagd besluit: 

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018 vast te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) schrijft voor dat de gemeente in een verordening regels 

vaststelt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet. Geconstateerd is dat de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2017 niet geheel voldoet, zodat het noodzakelijk is om deze op 

enkele onderdelen aan te passen. Zo is er een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) afgekondigd die 

bepaalt dat de gemeenteraad in haar verordening vastlegt dat bij de inkoop van Wmo voorzieningen een reële 

kostprijs wordt gehanteerd.  

In dit advies wordt voorgesteld om de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018 vast te 

stellen. 

 

Inleiding 

De Wmo schrijft voor dat de gemeente in een verordening regels vaststelt die noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van deze wet. Geconstateerd is dat de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 

2017 niet geheel voldoet, zodat deze op enkele onderdelen is aangepast.  

In dit advies wordt voorgesteld om de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018 vast te 

stellen. 

De verordening vormt vooral het juridische kader waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de wetgeving. 

Voor onze gemeente is gebruik gemaakt van de modelverordening die de VNG heeft voorbereid. Daarnaast is 

de Adviesraad Sociaal Domein om advies gevraagd.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met het vaststellen van deze verordening wordt bereikt dat wordt voldaan aan de in de Wmo gestelde eisen. De 

verordening geeft de burgers en de zorgaanbieders van de maatwerkvoorzieningen duidelijkheid over de 

rechten en plichten en de processen rondom de Wmo.  

 

Kader  Wmo 2015: Op grond van deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de 

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

problemen. De ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving 

kunnen blijven.  AMvB “reële prijs Wmo 2015”   Algemene wet bestuursrecht 

 

Argumenten 

De Wmo schrijft in artikel 2.1.3, eerste en derde lid en in artikel 2.6.6, eerste lid voor dat de gemeenteraad per 

verordening de regels dient vast te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid 

met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning.  

 

De huidige Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2017 dient op enkele punten te worden 

aangepast, gelet op de jurisprudentie naar aanleiding van verschillende Wmo-zaken en de AMvB “reële prijs 
Wmo 2015” die is afgekondigd.  
 

De aanpassingen zijn: 



 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 2 van 3 

- de artikelen rondom de toegang (melding, gesprek, onderzoek en aanvraag) en de toekenning van een Wmo 

maatwerkvoorziening zijn geschrapt, omdat de werkwijze staat omschreven in de Wmo en het niet nodig is om 

dit ook in een verordening vast te leggen. Voor de burger wordt de toegang tot de Wmo duidelijk omschreven 

en kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.  

- toevoeging van artikel 2. In dit artikel wordt aangegeven wanneer een burger niet in aanmerking komt voor 

een maatwerkvoorziening. De weigeringsgronden waren eerst opgenomen in de beleidsregels 

maatschappelijke ondersteuning, maar gerechtelijke uitspraken in het afgelopen jaar hebben aangetoond dat dit 

niet juist is. Zo is bepaald dat de gemeenteraad de vaststelling van de weigeringsgronden niet kan delegeren 

aan het college. 

- de artikelen over het persoonsgebonden budget (pgb) zijn uitgebreid. Toegevoegd is op welke wijze de hoogte 

van een pgb wordt vastgesteld. De tariefstelling is overgenomen uit de beleidsregels maatschappelijke 

ondersteuning 2017. De Centrale Raad van Beroep heeft dit voorjaar bepaald dat de gemeenteraad de hoogte 

van de pgb tarieven moet vaststellen en de tariefdifferentiatie voor het pgb niet kan delegeren aan het college.  

- in artikel 8 is toegevoegd voor welke maatwerkvoorzieningen geen bijdrage in de kosten is verschuldigd door 

de cliënt. Dit is opgenomen in de verordening, in plaats van de beleidsregels. Op grond van jurisprudentie kan 

de gemeenteraad dit niet laten bepalen door het college.  

- in lid 1 van artikel 11 is toegevoegd dat wanneer een cliënt langer dan 8 weken aaneengesloten in een 

instelling verblijft, het college de beslissing tot een maatwerkvoorziening kan herzien dan wel intrekken. De VNG 

adviseert dit artikel op te nemen naar analogie van artikel 5.20, eerste lid, onderdeel b, van de Regeling 

langdurige zorg op basis waarvan het zorgkantoor de verleningsbeschikking kan wijzigen of intrekken indien de 

verzekerde langere tijd verblijft in een instelling als bedoeld in de wet of de Zorgverzekeringswet.  

- artikel 16 over de verhouding prijs en kwaliteit levering dienst door derden over inkoop, is gewijzigd naar 

aanleiding van de AMvB “reële prijs Wmo 2015”. De gemeenteraad moet via de verordening het college opdracht 
geven dat Wmo-voorzieningen worden ingekocht tegen een reële prijs. 

- de toelichting is op verschillende plaatsen uitgebreid ter verheldering. 

 

Maatschappelijke aspecten 

Draagvlak 

Referendum 

Het voorstel is niet referendabel. Verordeningen zijn uitgesloten voor het houden van een referendum op grond 

van artikel 2, onder k van de Referendumverordening 2012. 

 

Adviesraad Sociaal Domein 

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018 is ter advisering voorgelegd aan de 

Adviesraad Sociaal Domein. In 

haar vergadering op 28 september 2017 is de verordening besproken. Naar aanleiding van het overleg met de 

Adviesraad is artikel 4 (pgb) aangepast voor wat betreft de inhoud van een persoonlijk plan en is een 

schriftelijke reactie gegeven op de vragen van de Adviesraad.  

Deze reactie is in de vergadering van de Adviesraad d.d.19 oktober 2017 besproken met de leden. Het advies, 

inclusief de vragen en reactie, is als bijlage (kenmerk: AI17.06922) toegevoegd. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Financiële consequenties 

Door vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018 ontstaan er rechten 

voor de burgers om in aanmerking te komen voor maatwerkvoorzieningen. Het streven is om het beleid op het 

gebied van het Sociaal Domein budgettair neutraal uit te voeren. 

 

Communicatie 

Nadat de raad de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018 heeft vastgesteld wordt dit 

gepubliceerd in Den Helder op Zondag. Ook wordt de verordening gedurende een maand ter inzage gelegd bij 

het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Den Helder, alsmede wordt deze opgenomen in de 

verordeningenbank. 
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Realisatie 

Na vaststelling door de raad treedt deze verordening in werking op 1 januari 2018. 

Vóór 1 januari 2018 worden de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018 door het 

college vastgesteld voor een nadere uitwerking van de maatwerkvoorzieningen. 

 

 

Den Helder, 10 oktober 2017. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


