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Onderwerp:  

Concept Wmo verordening ISD Bollenstreek 

 

Wij stellen voor:  

- De Wmo verordening van ISD Bollenstreek in concept vast te stellen.  

- De concept Wmo verordening vrij te geven voor inspraak.  

 

Bestaand kader:  

Wet Maatschappelijke ondersteuning.  

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2009.  

 

Doelstelling: 

Actualiseren van de verordening maatschappelijke ondersteuning aan de hand van 

het nieuwe Wmo beleid.   

 

Inleiding: 

In de Bollenstreek is door gemeenten Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout en Hillegom 

samengewerkt bij het ontwikkelen van nieuw Wmo beleid. De Wmo verordening ISD 

Bollenstreek is onlosmakelijk verbonden met het Wmo beleid, hetgeen betekent dat  

aanpassingen in het beleid ook aanpassingen in de verordening met zich meeneemt.   

 

Er is voor gekozen om de aanpassingen in de Wmo verordening parallel te laten lopen 

aan de beleidsontwikkeling, zodat beide documenten vanwege die onlosmakelijkheid 

tegelijkertijd kunnen worden aangeboden aan:  

  de Wmo adviesraden voor advies;  

  onze inwoners voor inspraak en 

  de gemeenteraden voor vaststelling.   

 

De Wmo adviesraden hebben hun advies uitgebracht en deze zijn verwerkt in het 

concept. Zie de bijlage voor de adviezen en de ambtelijke respons (liggen ter inzage).  

Wij vragen met dit voorstel de concept Wmo verordening vrij te geven voor inspraak.  

Na verwerking van de zienswijzen komen we met een voorstel voor vaststelling van 

de definitieve Wmo verordening.   
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Argumenten: 

1. Het is de bevoegdheid van de raad om verordeningen vast te stellen.  

De Wmo verordening is het juridische kader waarbinnen ISD Bollenstreek uitvoering 

geeft aan de verstrekking van individuele Wmo voorzieningen. Het is de bevoegdheid 

van de raad om de Wmo verordening vast te stellen. Het is de bevoegdheid van het 

DB van ISD Bollenstreek om het beleidsboek en het financieel besluit vast te stellen.  

   

2. Hiermee voldoen we aan onze eigen inspraakverordening.  

Nieuw beleid en nieuwe verordeningen zijn we conform onze eigen 

inspraakverordening verplicht ter inzage te leggen aan onze inwoners. Zij zijn dan in 

de gelegenheid om hun zienswijzen daarop in te dienen. Met het vrijgeven voor 

inspraak voldoen we aan deze verplichting.    

 

Financiële dekking: n.v.t. 

 

Communicatie/Participatie: 

Advies Wmo-adviesraad 

De Wmo-adviesraad is gevraagd advies uit te brengen op de concept Verordening. Zie 

de bijlage voor het advies en de ambtelijke respons op dit advies.   

 

Inspraak 

Na vaststelling van de concept Wmo verordening komt deze ter inzage te liggen op 

de leestafel van het gemeentehuis voor een periode van 6 weken. Gedurende deze 

periode kunnen inwoners hun zienswijzen indienen.  

 

Urgentie: 

Procedure is als volgt:  

28 augustus  behandeling concept Wmo verordening in het college 

20 september  behandeling concept Wmo verordening in de raad  

1 november  deadline indienen zienswijzen  

20 november  behandeling definitieve Wmo verordening in het college 

13 december  vaststelling definitieve Wmo verordening in de raad 

 

Voor vaststelling van de Wmo verordening vóór 1 januari 2013 is het van belang deze 

procedure te volgen.    

 

Kanttekeningen:   Geen 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 
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Ter inzage gelegd: 

- Toelichting van ISD Bollenstreek bij het raadsvoorstel  

- Notitie ISD Bollenstreek dd 12-07-2012 inzake ambtelijke reacties op Wmo-adviesraden en advies Wmo 

Adviesraden 

- Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2013 met toelichting 

- Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2013 met toelichting 

- Beleidsboek maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2013 

Informatie bij: dhr. R. Severijns, r.severijns@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 252 
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