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Onderwerp 
Verordening maatschappelijke ondersteuning Albrandswaard 2015 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning Albrandswaard 2015 vast te stellen, waarbij 
 de kanteling leidend is en het volgende uitgangspunt geldt: 

· Het is  noodzakelijk  om regels vast te stellen ter uitvoering van het beleidsplan Wet 
maatschappelijke ondersteuning, met als doel dat burgers zich zelf kunnen redden en 
meedoen aan de samenleving. 

 
Inleiding 
De Wmo 2015 is op 11 juli 2014 vastgesteld door de Eerste Kamer. Deze nieuwe  wet treedt per 1 
januari 2015 in werking en schrijft voor dat de gemeente per 1 januari 2015 over een nieuwe Wmo-
verordening beschikt. Dat is nodig, omdat de gemeente nieuwe taken (begeleiding) gaat uitvoeren en 
voor alle Wmo-taken de 'kanteling' als uitgangspunt wil nemen.  
 
 
Beoogd effect 
De Wmo-verordening vormt (als gemeentelijke 'wet') de basis voor het Wmo-beleid.  De regels van de 
verordening  zijn een uitwerking van het Wmo-beleidsplan, dat eveneens ter vaststelling aan u is 
voorgelegd.   Met de vaststelling van de verordening en het Wmo-beleidsplan heeft de burger 
duidelijkheid over de belangrijkste spelregels die voor de toegang en de voorzieningen vanaf 1 januari 
2015 gelden. De uitvoering kan aan de slag om te zorgen dat de burger die een beroep op de 
gemeente doet, geholpen wordt.  
 
 
Relatie met beleidskaders 
Door het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Albrandswaard 2015 wordt 
de verordening maatschappelijke ondersteuning Albrandswaard 2014 ingetrokken.  
 
 
Argumenten 
1.1 De raad moet een verordening vaststellen welke een uitwerking is van de visie die in het 
 beleidsplan is vastgesteld  

De voorliggende verordening is een "gekantelde" verordening. Dat wil zeggen dat de 
verordening ruime kaders stelt en niet in detail zaken regelt. Dit is in lijn met toezeggingen aan 
de raad in het verleden om de verordening "wmo-proof" te maken.  De nadruk ligt op het 
borgen van een zorgvuldige procesgang voor de burger.  De onafhankelijke 
cliëntondersteuning is opgenomen. De regels voor het persoonsgebonden budget met 
trekkingsrecht zijn in lijn gebracht met de nieuwe wet en de uitgangspuntennota. Het 
betrekken van ingezetenen is in de verordening vastgelegd. 

 
 
  



Overleg gevoerd met 
De verordening is in samenwerking met maatschappelijke partners tot stand gekomen. De 
Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard (MAA) heeft input geleverd tijdens het interactieve 
proces bij het opstellen van het beleidsplan en de verordening. Er is de afgelopen maanden ook 
overleg gevoerd met Stichting Welzijn Albrandswaard, de huisartsen, aanbieders van zorg in de Wmo 
en het zorgkantoor. De MAA heeft het college schriftelijk geadviseerd over de Wmo-verordening. De 
reactie van het college op het advies is als bijlage bijgevoegd. 
 
 
Kanttekeningen 
1.1 Met het vaststellen van de verordening-Wmo 2015 is nog niet alles geregeld 
De raad moet een verordening vaststellen. De bevoegdheid van de raad om onderdelen aan het 
college te delegeren is ruim, maar niet onbeperkt. Bij het inspelen op de behoefte van de burger past 
geen strakke regelgeving. De gemeente heeft meer vrijheid gekregen om zaken te regelen. Dit heeft 
ook gevolgen voor de opzet van de verordening. Daarom staat in de verordening een aantal keer dat 
het college nadere beleidsregels opstelt. Het betreft in ieder geval de volgende belangrijke 
onderwerpen:  

· Hoe wordt de burger betrokken; 
· Wat zijn de criteria voor een maatwerkvoorziening; 
· Vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage; 
· Borging van de privacy; 
· Cliëntondersteuning; 
· Het persoonsgebonden budget; 
· Waardering mantelzorgers;  
· Kwaliteitseisen.  

1.2 Er zijn wijzigingen ten opzichte van de conceptverordening 
· In artikel 3 zijn de criteria voor de maatwerkvoorziening (conform de informatienota) in de 

toelichting opgenomen. Deze waren per abuis weggevallen. 
· In artikel 3 heeft een technische aanpassing plaatsgevonden, nadat een nieuwe 

conceptverordening is gepubliceerd. De tekst is aangepast op basis van de definitieve 
wetstekst. 

· Artikel 8 is (conform een wijziging in het beleidsplan) aangepast. Hierin is opgenomen dat het 
college nadere regels kan stellen voor de optie om een verklaring omtrent gedrag ook van 
vrijwilligers te vragen.  

· In artikel 15 heeft een technische aanpassing plaatsgevonden, nadat een nieuwe 
conceptverordening is gepubliceerd. De tekst is aangepast op basis van de definitieve 
wetstekst 

 
1.3 Bij het opstellen van de verordening is rekening gehouden met bezuinigingen 
Door de overdracht van nieuwe taken komen ook financiële middelen naar de gemeente, maar wel 
met een bezuinigingstaakstelling. Bij het opstellen van de verordening is rekening gehouden met 
bezuinigingen op de taken die overkomen. Hierover wordt in de reguliere PenC cyclus gerapporteerd.  
 
Tijdens het Beraad en Advies van 29 september 2014 heeft de commissie het college gevraagd  of 
het nodig is een reserve te vormen, bedoeld voor het opvangen van de risico's van de 3 
decentralisaties. Het college vindt deze vraag legitiem, maar  ziet hiervoor nog geen aanleiding. De 
reden daarvoor is, dat er al een reserve is gevormd van € 609.000,- m.b.t. de WWB. Deze reserve is 
bedoeld om, breder dan alleen voor de WWB, de risico's van open eind regelingen op te vangen. Daar 
komt nog bij, dat de risico's m.b.t. de decentralisaties weliswaar aanvankelijk stevig zullen zijn, maar 
dat het weerstandsvermogen van de gemeente naar verwachting (ruim) voldoende tot uitstekend zal 
blijven. ( zie hiervoor paragraaf 2, weerstandsvermogen en risicobeheersing, op pagina 62 en 63 van 
de programmabegroting 2015).  
 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
1. Op basis van het door de raad vastgestelde verordening werken wij een aantal 

keuzemogelijkheden nader uit in beleidsregels. Hierin staan ook handvaten voor de uitvoerenden 
om de regels uit te voeren. De beleidsregels worden door het college vastgesteld.  

 
 



Evaluatie/monitoring 
De verordening wordt na twee jaar geëvalueerd. De raad wordt hierover geïnformeerd. Als de 
evaluatie leidt tot aanpassingen in de verordening, dan wordt de gewijzigde verordening ter 
vaststelling aan de raad voorgelegd. 
 
Financiën  
In de septembercirculaire 2014 heeft de gemeente inzicht gekregen in het beschikbare budget. Het 
totale budget voor de nieuwe taken bedraagt in 2015 € 1.768.005,00 De financiële gevolgen van de 
verordening worden verwerkt in de programmabegroting. In december 2014 wordt hiervoor een 
begrotingswijziging aangeboden voor de drie decentralisaties samen. In 2016 wordt een objectief 
verdeelmodel gehanteerd om het Wmo-budget vast te stellen. Daarover wordt de raad in de toelichting 
op de septembercirculaire nader geïnformeerd. Met betrekking tot ons  standpunt over het vormen van 
een reserve voor de risico's van de 3D's verwijzen wij u naar kanttekening 1.3 
 
Juridische zaken 
De verordening voldoet aan de eisen die in artikel 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6 en 2.6.6 van 
de Wmo 2015 daaraan worden gesteld. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Nadat de verordening is vastgesteld, worden burgers hierover via de media geïnformeerd. Zie ook het 
kopje wat gaan we daarvoor doen. 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Bijlage De Verordening maatschappelijke ondersteuning Albrandswaard 2015  (92658) 
2. Bijlage Advies MAA beleidsplan en verordening (92659) 
3. Bijlage Reactie college adviezen MAA (92663) 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


