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Uitwisseling   02-10-2014 

Raad    16-10-2014 

Agendanummer   11 

 

Onderwerp:  

Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2015 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning ISD Bollenstreek 2015 vast te 

 stellen. 

2. De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning ISD Bollenstreek 2013 per  

 1 januari 2015 in te trekken. 

 

Bestaand kader:  

Wet Maatschappelijk Ondersteuning 2015 

Beleidsnota Wmo 2015-2016 

In samenwerking met Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen en de ISD  is 

nieuw Wmo-beleid ontworpen. Deze Verordening hangt daar nauw mee samen. 

 

Doelstelling:  

De Wmo 2015 schrijft voor dat het college moet zorgdragen voor maatschappelijke 

ondersteuning.  

Met het vaststelen van de verordening kunnen we met ingang van 1 januari 2015 op 

adequate wijze uitvoering geven aan onze wettelijke taken op het gebied van de Wmo. 

 

 

Inleiding: 

Tegelijk met het ontwikkelen van een gezamenlijk nieuw Wmo-beleid, dat aansluit op 

de Wmo 2015, is door de samenwerkende Bollengemeenten met de ISD gewerkt aan 

een nieuwe Verordening die nadere regels stelt voor de uitvoering van met name de 

maatwerkvoorzieningen, die door de ISD Bollenstreek voor ons worden geregeld. 

In de vast te stellen verordening  zijn deze regels opgenomen.  

De nieuwe Verordening is een kaderverordening. De verordening biedt het kader voor 

de verstrekking van de voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015. Het bestuur van de ISD stelt nog nadere regels op 

(uitvoeringsregels in de vorm van beleidsregels).  

 

De verordening maakt inzichtelijk dat het Dagelijks Bestuur van de ISD-Bollenstreek 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatwerkvoorzieningen. De 
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verordening maakt ook duidelijk dat het college nadere regels kan stellen met 

betrekking tot algemene voorzieningen.  

 

Argumenten: 

1 De gemeenteraad moet bij Verordening nadere regels stellen om de uitvoering van 

delen van het Wmo-beleid door het college te borgen. 

De Wmo 2015 schrijft voor dat het college zorgt voor maatschappelijke 

ondersteuning.  Hieronder valt:  

1. Het bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de 

toegankelijkheid in de gemeente, alsmede het voorkomen en bestrijden van huiselijk 

geweld. 

2. Het ondersteunen van zelfredzaamheid en de participatie van personen met een 

handicap of met chronische psychosociale problemen.  

3. Het bieden van beschermd wonen en opvang.   

Hoe aan deze opdracht invulling wordt gegeven, is beschreven in het beleidsplan 

2015-2016. Het beleidsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Ten aanzien 

van een groot aantal zaken moet de gemeenteraad echter ook bij verordening regels 

stellen. Deze regels hebben voornamelijk betrekking op aspecten van de hierboven 

bij 2 en 3 genoemde onderdelen van de maatschappelijke ondersteuning, maar ook 

op de ondersteuning van mantelzorg. Bijgevoegde  verordening geeft uitvoer aan 

deze opdracht. 

 

 

Financiële dekking: 

Bedragen worden vastgelegd in het Financieel besluit maatschappelijke 

ondersteuning 2015. Het is een bevoegdheid van het bestuur van de ISD om de 

beleidsregels en het financieel besluit vast te stellen. Wanneer deze stukken gereed 

zijn worden ze wel ter informatie naar de raad gestuurd.  

 

Participatie: 

De verordening is opgesteld door de samenwerkende Bollengemeenten en de ISD. Op 

23 juli 2014 is er een bijeenkomst voor de Wmo-adviesraden georganiseerd.  

Op het concept is advies gevraagd aan de Wmo-adviesraden. De adviezen en reacties 

treft u bij de stukken aan. 

 

Urgentie: 

Hoog. De Verordening moet voor 1 november 2014 zijn vastgesteld. 

 

Kanttekeningen: 
De beleidsregels zijn nog niet gereed 

Normaliter wordt gelijktijdig met de Verordening ook de beleidsregels voorgelegd en 

vastgesteld. Door het korte tijdsbestek tussen besluitvorming over de Wmo 2015 

door het Rijk, en de verplichting die het Rijk heeft opgelegd om de Verordening 

uiterlijk 1 november 2014 door de gemeenteraad te laten vaststellen is het niet 
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mogelijk om deze nadere regels al in (concept) gereed te hebben. De datum van 1 

november 2014 geldt niet voor de beleidsregels. Het is desalniettemin wenselijk deze 

zo spoedig mogelijk na 1 november 2014 vast te stellen. De beleidsregels zijn 

noodzakelijk voor de uitvoering. De vaststelling van de beleidsregels is een 

bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur van de ISD.  

De beleidsregels worden in november vastgesteld door het bestuur van de ISD. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2015 

- Brief ISD Bollenstreek dd 18-09-2014 inzake verordening Wmo 2015 

- Advies Wmo-Adviesraad dd 08-08-2014 inzake verordening Wmo 2015  

Informatie bij:dhr. R. Daalmans, r.daalmans@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 241  

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl
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Onderwerp: 

Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2015 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentwet; de artikelen 2.1.3, 2.1.4, 

eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.3.6, vierde lid, en 2.6.6., 

eerste lid van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, 

 

besluit:  

1. De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning ISD Bollenstreek 2015 vast te 

 stellen. 

2. De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning ISD Bollenstreek 2013 per  

 1 januari 2015 in te trekken. 
 

Aldus besloten in de vergadering van 16 oktober 2014. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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