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Voorstel 

Onderwerp: 
Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Albrandswaard 2022

College van burgemeester 
en wethouders 
9 november 2021

Zaaknummer
364798
 

Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
b.lampe@bar-organisatie.nl
 

 

Geadviseerd besluit
1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Albrandswaard 2022 vast te stellen.

2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Albrandswaard 2018 gelijktijdig in te 
trekken.

3. Akkoord te gaan met de antwoordbrief op het gevraagde advies van de Maatschappelijke 
adviesraad Albrandswaard.
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Raadsvoorstel
Inleiding
De huidige verordening Wet maatschappelijke ondersteuning is begin 2020 ingegaan. Inmiddels is in 
maart 2021 de Nota Integraal Beleid Sociaal Domein Albrandswaard vastgesteld. Als directe 
uitwerking van het integraal sociaal beleid worden in het tweede halfjaar van 2021 jaar de 
maatwerkvoorzieningen Begeleiding, Dagbesteding en Hulp bij het Huishouden, opnieuw ingekocht. 
Dit maakt, in combinatie met ontwikkelingen op het gebied van jurisprudentie, noodzakelijk dat de 
Wmo verordening wordt geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.

Beoogd effect
Als de verordening is vastgesteld kan de gemeente op basis daarvan maatschappelijke ondersteuning 
bieden aan inwoners zodat zij kunnen participeren aan de maatschappij en langer zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen.

Argumenten
1.1 Nota ‘Integraal Beleid Sociaal Domein’

Het beleidskader integraal beleid sociaal domein dat in 2021 is vastgesteld vervangt het beleid dat 
was opgenomen in het Beleidsplan Wmo Albrandswaard (2015-2018). Met het ‘Integraal Beleid 
Sociaal Domein’ zet de gemeente in op de verdere concretisering en operationalisering van de 
transformatie in het sociaal domein en er zijn vijf maatschappelijke effecten geformuleerd waar de 
gemeente op in gaat zetten. Door middel van het integraal beleid wordt sturing gegeven aan alle 
inspanningen van de gemeente binnen het sociaal domein.

1.2 Aanbesteding Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij Huishouden

In de tweede helft van 2021 worden de Wmo-producten begeleiding, dagbesteding en hulp bij 
huishouden aanbesteed. De doelen die daarbij zijn geformuleerd zijn een uitwerking van het integraal 
sociaal beleid. De nieuwe inhoudelijke koers moet ook worden vastgelegd in de nieuwe verordening 
die, in combinatie met de beleidsregels en het besluit, bepaalt hoe de Wmo-taken in de gemeente 
worden uitgevoerd.

1.3 Actualiseren van de verordening is noodzakelijk om te voldoen aan jurisprudentie

De huidige verordening dateert van 2018 (met inachtneming van een aanpassing in 2019) en is 
inmiddels niet meer actueel. Als de verordening niet wordt aangepast, kan de gemeente juridische 
risico’s lopen. Zie de bijlage voor een toelichting op de wijzigingen.

3.1 De Verordening Maatschappelijke adviesraad Albrandswaard 2015 is van toepassing

De Maatschappelijke adviesraad Albrandswaard is conform de verordening gevraagd advies uit te 
brengen. De adviesraad heeft op 3 september jl. een gevraagd advies uitgebracht op de 
conceptverordening Wmo.

Overleg gevoerd met
Portefeuillehouder, manager sociaal domein, beleidsadviseurs Wmo, kwaliteitsmedewerker, 
toegangsmedewerkers Wmo en juridische zaken.

Kanttekeningen
Geen.

Uitvoering/vervolgstappen
Voor de uitvoering van de Wmo worden nadere regels opgesteld en de beleidsregels geactualiseerd. 
Deze worden in januari 2022 aan het college voorgelegd.
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Financiën
De voorwaarden voor het bieden van maatschappelijke ondersteuning aan inwoners bij het 
deelnemen aan de samenleving en het langer zelfstandig thuis blijven wonen zijn in de Wmo 
verordening vastgelegd. De taken worden uitgevoerd binnen de bestaande begrotingskaders.

Communicatie/participatie na besluitvorming
De nieuwe verordening wordt op de bij wet bepaalde wijze gepubliceerd. De nieuwe verordening is te 
raadplegen op overheid.nl.

 

Bijlagen
1. Advies verordening Maatschappelijke ondersteuning 2022 (003).pdf  
2. Bijlage bij antwoordbrief aan MAA n.a.v verordening Wmo2022.pdf  
3. Antwoordbrief-MAA-def.docx  
4. Was-wordt-lijst Verordening maatschappelijke ondersteuning AW 2610.pdf  
5. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Albrandswaard 2022.docx  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Zaaknummer:
364798

Onderwerp:
Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Albrandswaard 
2022

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 9 november 2021,

gelet op 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

BESLUIT:

1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Albrandswaard 2022 vast te stellen.

2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Albrandswaard 2018 gelijktijdig in te 
trekken.

3. Akkoord te gaan met de antwoordbrief op het gevraagde advies van de Maatschappelijke 
adviesraad Albrandswaard.


