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Geachte raadsleden, 
 
Op 13 april 2020 zijn de beleidsregels- en het besluit maatschappelijk ondersteuning Albrandswaard 
2021 geactualiseerd. In deze brief informeren wij u hierover. 
 
INLEIDING 
Begin 2018 (complete update) én 2019 (update abonnementstarief) is de verordening maatschappelijke 
ondersteuning geüpdatet en aangepast. Daarom zijn nu de bijbehorende beleidsregels- en besluit 
maatschappelijke ondersteuning ook geactualiseerd. Met het vaststellen van deze beleidsregels en beluit 
maatschappelijke ondersteuning ligt er een juridische basis die op elkaar is afgestemd en aansluit op de 
huidige uitvoeringspraktijk.  
 
KERNBOODSCHAP 
In samenwerking met Schulinck, een adviesbureau met veel inhoudelijke kennis op het gebied van de 
Wmo, zijn conceptstukken opgesteld. In de achterliggende periode zijn deze concepten opnieuw in een 
projectgroep van vakspecialisten en beleidsadviseurs kritisch bekeken en geactualiseerd waar dat nodig 
was. Deze beleidsregels bevatten geen nieuwe beleidskeuzes maar zijn een ratificatie van jurisprudentie 
en reeds gemaakte keuzes. 
 
Met deze actualisatie sluiten de beleidsregels weer aan op de uitvoeringspraktijk. Naast tekstuele 
aanpassingen zijn onder andere de volgende inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd: 
• de onderzoekselementen (pag. 8.) zijn in lijn met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 

(ECLI:NL: CRVB:2018:1113) aangepast; 
• Voorwaarde van PGB-vaardigheid is aangevuld (pag. 18), dit om misstanden en (onbedoelde) 

fraude te voorkomen; 
• Het normkader begeleiding (pag. 53-55) is aangepast aan de nieuwe klasse indeling. 
 
Ook sluiten de beleidsregels met deze actualisatie weer aan op de verordening. De volgende onderdelen 
die voorheen waren opgenomen in de beleidsregels zijn in 2018 verplaatst naar de verordening, Om 
overlap te voorkomen zijn deze nu de uit de beleidsregels verwijderd. Het gaat onder andere om het 
volgende: 
• klachtenregeling 



  
 
 
 
  
  

 
• melding van huiselijk geweld en kindermishandeling 
• melding van calamiteiten 
• kwaliteitseisen voor maatwerkvoorzieningen. 
Tenslotte sluit het besluit met deze actualisatie ook weer aan op de verordening en de actualiteit. Onder 
andere zijn per onderdeel de juiste tarieven opgenomen en is de tekst van de eigen bijdrage aangepast 
aan de actualiteit van het abonnementstarief. 
 
CONSEQUENTIES 
Met het vaststellen van de beleidsregels- en beluit maatschappelijke ondersteuning ligt er samen met de 
Verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2019 een juridische basis die op elkaar is 
afgestemd en aansluit op de huidige uitvoeringspraktijk. 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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