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Onderwerp  : actualisatie verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

De gewijzigde verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning vaststellen. 
 
Inleiding 
De huidige verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, het verstrekkingenboek en 
het financieel besluit worden dit jaar geactualiseerd. De grootste wijzigingen, op basis van 
jurisprudentie, zitten in de  beleidsregels en het financieel besluit. Daarnaast wordt het 
vertrekkingenboek omgezet naar beleidsregels die meer gericht zijn op compensatie en participatie 
(nu vooral claimgericht). Hiervoor komt nog een apart voorstel in december voor het college. 
De wijzigingen in de verordening zelf zijn vooral van tekstuele aard. Omdat de verordening de basis is 
voor de verdere uitwerking van de beleidsregels en het financieel besluit is het noodzakelijk deze 
wijzigingen door te voeren. De WMO-raad is vanwege de aard van de aanpassingen niet betrokken. 
De WMO raad wordt uiteraard wel om advies gevraagd voor het wijzigen van de beleidsregels en het 
financieel besluit. 
De aanpassing heeft geen gevolgen voor de burgers. 
 
Samenvatting 
De verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning wordt geactualiseerd zodat deze een 
goede basis dient voor de verdere uitwerking van de beleidsregels en het financieel besluit. De 
verordening is met name tekstueel aangepast. 
 
Meetbaar effect 
Een geactualiseerde verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning welke een goede 
basis dient voor de verdere uitwerking van de beleidsregels en het financieel besluit.  
 
Argumenten 

 
1.1 Dan heeft de gemeente Oude IJsselstreek per 1 januari 2011 een geactualiseerde 

verordening. 
De aanpassingen van de verordening hebben een tekstueel karakter. De aanpassingen zijn nodig 
omdat de verordening de basis is voor de nog aan te passen beleidsregels en het financieel 
besluit. In de bijlage ‘overzicht wijzigingen verordening maatschappelijke ondersteuning’ leest u 
om welke wijzigingen het gaat. 

 
 

Kanttekeningen 
De VNG heeft een nieuwe modelverordening gemaakt. De Wmo vraagt om een 'kanteling' 
in denken en doen. Niet langer draait het om het honoreren van claims, maar om compensatie 
en participatie. De nieuwe, gekantelde modelverordening van de VNG is nu al wel in concept 
gereed maar de beleidsregels heeft de VNG hierop nog niet aangepast.  Wanneer de 
aangepaste VNG voorstellen voor nieuwe beleidsregels openbaar worden is nog niet bekend. 
Dit is voor ons reden om op dit moment te kiezen voor kleine aanpassingen in onze eigen 
verordening zodat deze weer up tot date is en niet te kiezen voor het volledig overnemen van 
deze gekantelde verordening. 

 
Uitvoering 
 



Planning: De verordening treedt per 1 januari 2011 in werking. 
 
Communicatie: De WMO raad in kennis stellen. 
 
Evaluatie/verantwoording: De evaluatie is opgenomen in de verordening. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
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