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 Maatschappij René Daalmans Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\5304  

B&W-besluit   04-11-2014 

Uitwisseling    

Raad    11-12-2014 

Agendanummer   12 

 

Onderwerp:  

Addendum Wmo-verordening 2015 

 

 

Wij stellen voor:  

Het addendum op de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning ISD Bollenstreek 

2015 vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

Wmo 2015 

Beleidsnota Wmo 2015-2016 

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning ISD Bollenstreek 2015 

 

Doelstelling:  

Met de vaststelling van het addendum wordt erin voorzien dat  

1. het college bij nadere regeling bepaalt waaruit  de jaarlijkse blijk van waardering 

voor mantelzorgers in de gemeente bestaat 

2. het Dagelijks Bestuur van de ISD bij nadere regeling kan bepalen in welke 

gevallen en in welke mate een tegemoetkoming kan worden verstrekt voor 

meerkosten van personen  met een beperking of chronische problemen 

Daarnaast worden technische aanpassingen doorgevoerd. 

 

Inleiding: 

Op 18 september 2014 bood de ISD ons de Verordening Wmo 2015 aan. Die 

verordening heeft uw raad op 16 oktober 2014 vastgesteld. Op 14 oktober heeft de 

ISD een addendum op de Verordening aangeboden. Het addendum is op 16 oktober 

aan de orde geweest, maar nog niet vastgesteld omdat de raad zich in die korte tijd 

geen beeld had kunnen vormen van de impact van het addendum. Wij lichten de 

impact nu onder Argumenten toe. 

 

Argumenten: 

1.1.Met het addendum wordt bepaald  dat  het college bij nadere regeling bepaalt 

waaruit de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers bestaat.  

Het mantelzorgcompliment in de huidige Wmo vervalt. De gemeente krijgt de

wettelijke plicht met ingang van 1 januari 2015 een blijk van waardering voor 
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mantelzorgers  te organiseren. Het nieuwe artikel  12 in de Verordening voorziet  

in een wettelijk kader daarvoor. 

1.2  Met het nieuwe artikel 13 wordt erin voorzien dat het DB van de ISD een 

tegemoetkoming in de meerkosten voor personen met een beperking of 

chronische problemen  kan  verstrekken.  

1.3 Artikel 7 lid 3 over de hoogte van het PGB wordt geschrapt.   

Het concept Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 regelt dit. 

 

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 ter informatie naar de raad gestuurd. 

 

Participatie: 

De Wmo-adviesraden hebben advies gegeven op de oorspronkelijke 

conceptverordening. Over het addendum zijn de raden geïnformeerd door de ISD. We 

hebben de Wmo-adviesraad gevraagd om advies op het addendum. Wanneer dat 

beschikbaar is, wordt het bij de stukken gevoegd. 

 

Urgentie: 

De Wmo2015 vereist vaststelling van de Verordening vóór 1 november 2015. De 

Wmo2015 gaat per 1 januari 2015 in, evenals de verordening. Vaststelling van het 

addendum vóór 1 januari 2015 is onontbeerlijk. 

 

Kanttekeningen: 

De Wmo-adviesraad heeft nauwelijks tijd en gelegenheid gehad om advies uit te 

brengen. De tijdsdruk is hier helaas debet aan. De Wmo-adviesraad is wel in kennis 

gesteld van het addendum en de implicaties daarvan.  

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brieven ISD Bollenstreek dd 13-10-2014 en 20-10-2014 inzake addendum Verordening Wmo 2015 

Informatie bij:dhr. R. Daalmans, r.daalmans@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 241  
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Nr.     3. Bestuur\5304 

B&W-besluit   04-11-2014 

Uitwisseling    

Raad    11-12-2014 

Agendanummer   12 

 

 

Onderwerp: 

Addendum Wmo-verordening 2015 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel  108 van de Gemeentewet; 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:  

Het addendum op de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning ISD Bollenstreek 

2015 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 11 december 2014. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk  

griffier voorzitter 
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