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Algemeen 

In uw vergadering van 10 juli 2014 heeft u de nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning 
ISD Bollenstreek 2015 (hierna: Verordening) besproken. Vervolgens hebben wij de Verordening, ter 
advisering, aan de Wmo-adviesraden gestuurd. 
 
Bijgaand treft u de adviezen van de Wmo-adviesraden, onze reactie en de aangepaste concept 
Verordening. 
 
Aanpassingen Verordening 

De Verordening is op bepaalde punten aangepast naar aanleiding van de adviezen van de Wmo-
adviesraad.  
 

 Artikel 3 toegevoegd lid 3 en 4 

 Artikel 4 tekstueel en lay-out ten technisch gewijzigd ten behoeve van de leesbaarheid 

 Artikel 5 meer uitgeschreven. 

 Artikel 6 toegevoegd lid 1 sub c, lid 2 en lid 3 sub e op advies van de Wmo adviesraad 

 Artikel 8 opgesplitst in algemene voorziening en maatwerkvoorziening ten behoeve van 
leesbaarheid en in verband met bevoegdheden Dagelijks Bestuur resp. College 

 Artikel 10 toegevoegd lid 3  op advies van de Wmo adviesraad 

 Artikel 11 toegevoegd lid 1 sub b naar aanleiding van inkooptraject. 

 Artikel 9 en 10 omgedraaid in verband met logische volgorde. 
 
Bij publicatie van de Verordening zullen eveneens de relevante wetsartikelen (Wmo 2015) als bijlage 
worden gepubliceerd. 
 
 
Uitvoeringsregels 

Normaliter wordt gelijktijdig met de Verordening ook de uitvoeringsregels voorgelegd en vastgesteld. 
De vaststelling van de uitvoeringsregels is een bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur. 
 
Door het korte tijdsbestek tussen besluitvorming over de Wmo 2015 door het Rijk, de verplichte 
vaststellingsdatum van de verordening uiterlijk op 1 november 2014 is het niet mogelijk om deze 
nadere regels al in (concept) gereed te hebben. De datum van 1 november 2014 geldt niet voor de 
uitvoeringsregels. Het is desalniettemin wenselijk (noodzakelijk) deze zo spoedig mogelijk na  
1 november 2014 vast te stellen. De uitvoeringsregels zijn noodzakelijk voor de uitvoering. 
 
Bij deze uitvoeringsregels hoeft geen inspraak plaats te vinden. Toch achten wij het wenselijk dat wij 
de Wmo adviesraden betrekken bij het opstellen van de uitvoeringsregels en daarover advies vragen. 
 
Dit brengt ons tot de volgende planning: 
 

2 oktober 2014 Uitvoeringsregels naar adviesraad 

30 oktober 2014 Uiterste datum inleveren adviezen 

6 november 2014 Uitvoeringsregels, adviezen en ambtelijke reactie 
naar DB 
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13 november 2014 DB vaststellen Uitvoeringsregels 

 
 
 
Vervolgtraject 

Na bespreking in uw bestuursvergadering zal de Verordening ter vaststelling worden aangeboden aan 
de Raden met als ingangsdatum 1 januari 2015. Het is aan het Dagelijks bestuur om de 
Uitvoeringsregels en het Financieel besluit, voorvloeiend uit de Verordening, vast te stellen. De 
Uitvoeringsregels en het Financieel besluit zullen wel aan de Raad worden aangeboden ter 
kennisname. 
  
Advies 

1) Stel de volgende stukken in concept vast 
 Verordening plus toelichting 

2) Bied de concept Verordening, inclusief het advies van de Wmo adviesraad en de ambtelijke 
reactie, ter vaststelling aan de vijf Raden aan. 

 
Mirthe Doek 
Beleidsmedewerker 


