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Gevraagd besluit: 

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2015 in te trekken en de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2016 vast te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 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 2015 niet geheel voldoet, zodat het noodzakelijk is om deze op enkele onderdelen 

aan te passen.   

Ook de Verordening jeugdhulp 2015 is geëvalueerd. Gelet op de knelpunten die bij de uitvoering van deze 

verordening zijn geconstateerd, neemt dit meer tijd in beslag om na te gaan hoe de huidige verordening dient te 

worden aangepast. Het is daarom niet mogelijk om de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2016 en de 

Verordening Jeugdhulp 2016 tegelijkertijd ter vaststelling voor te leggen.  

In dit advies wordt voorgesteld om de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 in te trekken en de  

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2016 vast te stellen. 

 

Inleiding 

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 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 2015 niet geheel voldoet, zodat deze op enkele onderdelen is aangepast.  

Ook de Verordening jeugdhulp 2015 is geëvalueerd. Gelet op de knelpunten die bij de uitvoering van deze 

verordening zijn geconstateerd, neemt dit meer tijd in beslag om na te gaan hoe de huidige verordening dient te 

worden aangepast. Het is daarom niet mogelijk om de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2016 en de 

Verordening Jeugdhulp 2016 tegelijkertijd ter vaststelling voor te leggen.  

In dit advies wordt voorgesteld om de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 in te trekken en de  

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2016 vast te stellen. 

De keuzemogelijkheden die de Wmo 2015 biedt, krijgen hun uitwerking in de beleidsregels. De verordening 

vormt vooral het juridische kader waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de wetgeving. Voor onze 

gemeente is gebruik gemaakt van de breed getoetste modelverordening die de VNG heeft voorbereid.  

Voor de aanpassing van de verordening rondom de Jeugdwet wordt een apart besluitvormingstraject gevolgd.   

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met het vaststellen van deze verordening wordt bereikt dat wordt voldaan aan de in de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015 gestelde eisen. De verordening geeft de burgers en aanbieders duidelijkheid over de 

rechten en plichten en de processen rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.  

 

Kader 

-Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

-Transitieplan Sociaal Domein “Naar een vitale samenleving” 
-Algemene wet bestuursrecht 

-Collegebesluit om het overgangsrecht van alle cliënten met een zorgaanspraak op basis van de vm. AWBZ of 

de vm. Jeugdwet te verlengen tot 1 juli 2016 (kenmerk a15.01140) 
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Argumenten 

De Wmo 2015 schrijft in artikel 2.1.3, eerste en derde lid en in artikel 2.6.6, eerste lid voor dat de gemeente per 

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

beleidsplan met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning.  

De huidige Verordening maatschappelijke ondersteuning De n Helder 2015 dient op enkele punten te worden 

aangepast, omdat bij de uitvoering in het afgelopen jaar bleek dat niet alles voldoende duidelijk is omschreven. 

 

De aanpassingen zijn: 

-aanvulling van enkele begrippen met omschrijving  in artikel 1; 

-in artikel 7 is toegevoegd dat een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan worden ingediend door middel 

van een door het college vastgesteld aanvraagformulier; dit ter ondersteuning van de cliënt; 

-in artikel 12 is toegevoegd dat het college de bijdragen voor de maatwerkvoorzieningen en pgb vaststelt op de 

maximaal verschuldigde bijdragen in de kosten, berekend volgens het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015; 

-op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling dient de gemeente erop toe 

te zien dat organisaties die Wmo voorzieningen aanbieden, een meldcode hanteren. Met de aanvulling van lid 4 

op artikel 13 is dit vastgelegd; 

-artikel 15 is toegevoegd, omdat in de wet is bepaald dat een zorgaanbieder bij de toezichthouder die door het 

college is aangewezen, melding doet van calamiteiten en geweldsincidenten; 

-in lid 3 van artikel 17 is vastgelegd dat het overgangsrecht van alle cliënten met een zorgaanspraak op basis 

van de vm. AWBZ  is verlengd tot 1 juli 2016. Hiertoe is besloten omdat de groep cliënten die het betreft, te 

omvangrijk is om de noodzakelijke herbeoordelingen voor 1 januari 2016 uit te voeren. Verlenging van de 

overgangstermijn is mogelijk. 

-de toelichting is op verschillende plaatsen uitgebreid ter verheldering. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. Verordeningen zijn uitgesloten voor het 

houden van een referendum op grond van artikel 2, onder k van de Referendumverordening 2012. 

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2016 is ter advisering schriftelijk voorgelegd aan 

de betreffende werkgroep van het platform Wmo. De werkgroep heeft aangegeven dat zij instemt met de 

voorgestelde veranderingen.  

 

Financiële consequenties 

Door vaststelling van de verordening ontstaan er rechten voor de burgers om in aanmerking te komen voor 

maatwerkvoorzieningen. Het streven is erop gericht het beleid op het gebied van het Sociaal Domein budgettair 

neutraal uit te voeren. 

 

Communicatie 

Nadat de Raad de verordening heeft vastgesteld wordt dit gepubliceerd in “Den Helder op Zondag”. Ook wordt 

de verordening gedurende een maand ter inzage gelegd bij het KCC. 

 

Realisatie 

Na vaststelling door de Raad en na publicatie wordt de verordening van kracht per 1 januari 2016. 

Voor 1 januari 2016 worden de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2016 vastgesteld 

voor een nadere uitwerking van onder andere de onderdelen pgb, eigen bijdrage, maatwerkvoorzieningen. 

 

 

 

Den Helder, 10 november 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


