
 

1/2 

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
138430 

Raadsvoorstel: 
138884 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
     
     
Onderwerp 
Aanpassing  Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing: 
Overwegende dat artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning bepaalt dat de gemeenteraad 
een verordening voor individuele voorzieningen op grond van prestatieveld 6 dient vast te stellen;  

1.     de verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Albrandswaard 
2014 vast te stellen per 1 januari 2014; 

2.  de verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Albrandswaard 
2010  in te trekken per 1 januari 2014. 

 
INLEIDING 
Met de vaststelling van de Uitvoeringsnotitie hulp bij het huishouden" op 25 november 2013 heeft u 
gekozen om in 2014 de hulp bij het huishouden (HH) anders vorm te geven.  In 2014 is sprake van 
een algemeen toegankelijke voorziening voor zorg- en welzijnsdiensten voor zorg-, gemaks- en 
welzijnsdiensten voor alle inwoners van de BAR gemeenten. Daarnaast is sprake van een 
schoonmaakvoorziening en een voorziening voor persoonlijke dienstverlening voor inwoners van de 
BAR gemeenten met een Wmo indicatie. De dienstverlening aan de inwoners en cliënten wordt 
verzorgd door zorgaanbieders en een intermediair. Eind 2014 wordt op basis van een evaluatie 
besloten op welke wijze de dienstverlening in 2015 plaatsvindt.  Ook heeft u de basistarieven voor HH 
voor het jaar 2014 vastgesteld. 
 
Het nieuwe beleid is vertaald in de verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Albrandswaard 2014, die hier ter vaststelling voorligt. Wij adviseren u de oude verordening 
in te trekken. 
 
In de bijlage is een overzicht opgenomen van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude 
verordening. 
 
BEOOGD EFFECT 
Een actuele verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Albrandswaard. 
 
ARGUMENTEN 
1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid 
Door vaststelling van de verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Albrandswaard 2014 is het beleid inzake hulp bij het huishouden vertaald in de Verordening. 
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2 Door vaststelling van een nieuwe verordening, kan de oude ingetrokken worden. 
Door intrekking van de oude verordening wordt de werking tussen de oude en nieuwe verordening 
goed afgebakend. De bestaande klanten blijven 6 maanden onder een overgangsregeling vallen en 
zullen per 1 juli onder het nieuwe regime worden ondergebracht. 
 
 
KANTTEKENINGEN 
1.1 De verordening zal binnen een jaar opnieuw aangepast worden 
In 2014 wordt gewerkt aan een nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning, om ook de 
kanteling hierin te verwerken. De wijzigingen op het gebied van hulp bij het huishouden noodzaakten 
om de verordening aan te passen. Uitstel was niet mogelijk, gezien het ingezette beleid. 
 
FINANCIËN 
In de Uitvoeringsnotitie zijn de financiële gevolgen reeds weergegeven. De verwachting is dat de 
financiële gevolgen van het nieuwe beleid binnen de begroting blijft.  

 
COMMUNICATIE 
De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Albrandswaard 2014 zal op de 
gebruikelijke manier gepubliceerd worden. 
In de uitvoeringsnotitie is aangegeven dat we in dit traject zorgvuldig communiceren met cliënten en 
zorgaanbieders.   
 
UITVOERING 
Na vaststelling van de verordening zal het college het gewijzigde beleid ook vertalen in het Besluit en 
Verstrekkingenboek. 
 
BIJLAGEN  

  138441: Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Albrandswaard 2014  
  138924: Bijlage 1 overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude 

verordening  
 
 

 
Poortugaal, 21 januari 2014 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


