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Wij stellen voor: 

 

1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom 2020, eerste wijziging 

vast te stellen. 

 

 

 

 

Inleiding 

Begin 2020 is geconstateerd dat in de verordening maatschappelijke ondersteuning 

Hillegom 2020 vier aanpassingen zijn nagelaten. Het gaat dan om de lagere tarieven van 

regiotaxi voor Hillegom (die inwoners betalen) en de vergoedingen voor voorzieningen 

(die inwoners ontvangen ter tegemoetkoming) te actualiseren.  

Ten derde is ten onrechte opgenomen dat er een bijdrage wordt gevraagd voor een 

maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van een woningaanpassing voor een 

minderjarige cliënt. Dit lid komt te vervallen.  

Als vierde is er een tegemoetkoming opgenomen voor huisvestings- en voedingskosten 

tijdens een logeerverblijf bij iemand uit het sociaal netwerk. Deze tegemoetkoming is al 

geregeld binnen de Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage 2020 en komt daarom in de 

verordening te vervallen.  

Deze vier aanpassingen zijn in het voorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Hillegom 2020, eerste wijziging, samengevoegd in de artikelen I tot en met IV. 

 

 

Bestaand kader en context 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 

Verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom 2020 

 

Beoogd effect 

Dat de huidige verordening met terugwerkende kracht wordt gewijzigd zodat onze 

inwoners de juiste maatschappelijke ondersteuning krijgen met de daarbij horende 

tegemoetkomingen en tarieven. 



 

 

 

Argumenten 

1.1. Met deze wijziging van de verordening worden de vier aanpassingen doorgevoerd 

met terugwerkende kracht. 

Bij het opstellen van de verordening is nagelaten deze aanpassingen waartoe het 

Dagelijks Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) had besloten goed op te 

nemen. Wij kunnen met terugwerkende kracht de geïndexeerde vergoedingen opnemen 

(die inwoners ontvangen ter tegemoetkoming), zoals beschreven in artikel 13, omdat dit 

in het voordeel van de inwoners is.  

 

1.2. Ook voor ten onrechte opgenomen bijdrage voor een maatwerkvoorziening of een 

persoonsgebonden budget (pgb) ten behoeve van een woningaanpassing voor een 

minderjarige cliënt, beschreven in artikel 8 lid 8, geldt dat dit met terugwerkende kracht 

kan.  

Want deze bijdrage komt te vervallen en dat is in het voordeel van de klant. 

 

1.3. De tegemoetkoming voor huisvestings- en voedingskosten tijdens een logeerverblijf 

bij iemand uit het sociaal netwerk, beschreven in artikel 13 lid l, komt te vervallen omdat 

deze tegemoetkoming al is geregeld binnen de Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage 

2020.  

Ook dit heeft geen nadelige gevolgen voor de inwoners. 

 

1.4. De tarieven van de regiotaxi worden voor Hillegom lager vastgesteld dan nu in de 

verordening is opgenomen, dit is al de bestendigde praktijk. 

Voor de tarieven van de regiotaxi (die inwoners betalen), zoals genoemd in artikel 8 lid 6, 

geldt dat nu in verordening verkeerde (te hoge) tarieven staan opgenomen. Daarom 

kunnen we dit met terugwerkende kracht vaststellen; want dit is in het voordeel van de 

klant. Het gaat hier wel om een bestendige praktijk. Deze juiste tarieven zijn al 

gecommuniceerd aan klanten en Holland Rijnland. Ook op de website(s) en in 

informatiemateriaal staan deze tarieven genoemd. In de praktijk worden deze tarieven 

ook al gebruikt. Klanten zijn dus niet benadeeld. 

 

 

Kanttekeningen 

n.v.t. 
 
Financiële consequenties 

Deze gewijzigde verordening brengt geen extra kosten met zich mee omdat er al rekening 

is gehouden met deze aanpassingen en geïndexeerde bedragen. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Na vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom 2020, 

eerste wijziging wordt een geconsolideerde versie gepubliceerd. Een geconsolideerde 

versie is een complete versie met daarin ook alle wijzigingen. Deze wordt ook geplaatst 

op de website van de ISD Bollenstreek. 

Waar nodig worden de hogere tegemoetkomingen met terugwerkende kracht verrekend 

met de desbetreffende klanten. 

 

Duurzaamheid 

De gewijzigde verordening zorgt voor een duurzame uitvoering van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met terugwerkend kracht vanaf 1 januari 2020. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

In Lisse en Teylingen wordt deze verordening ook gewijzigd met terugwerkende kracht 

vanaf 1 januari 2020. 



 

 

 

Urgentie 

De wijziging van de verordening gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. 

Het is in het belang van onze inwoners dat de verordening die de basis vormt voor de 

uitvoering van de Wmo juist is vastgesteld. En dat klanten de juiste tegemoetkomingen 

ontvangen. 

 

Evaluatie 

De ISD Bollenstreek informeert de gemeenteraad zoals afgesproken regelmatig over de 

uitvoering van de Wmo. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 

 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 21 april met als onderwerp de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning Hillegom eerste wijziging, 

 

gelet op wetsartikel 108 van de gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

1.De Verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom 2020, eerste wijziging als 

volgt vast te stellen:  

 

Artikel I. 

 

In artikel 8, lid 6, sub a het bedrag van € 1,07 te wijzigen in € 1,04. 

 

In artikel 8, lid 6, sub b het bedrag van € 0,75 te wijzigen in € 0,73. 

 

Artikel 8, lid 8 te laten vervallen. 

 

Artikel II. 

 

In artikel 13, lid 1, sub a het bedrag van € 732,- te wijzigen in € 757,- 

 

In artikel 13, lid 1, sub b het bedrag van € 4.155,- te wijzigen in € 4.295,- 

 

In artikel 13, lid 1, sub c het bedrag van € 6.260,- te wijzigen in € 6.475,- 

 

In artikel 13, lid 1, sub e het bedrag van € 2.390,- te wijzigen in € 2.470,- 

 

In artikel 13, lid 1, sub f het bedrag van € 5.590,- te wijzigen in € 5.785,- 

 

In artikel 13, lid 1, sub g de bedragen van € 2.980,- en € 5.965,- te wijzigen in € 3.080 

en € 6.170,- 

 

In artikel 13, lid 1, sub h de bedragen van € 537,- , € 268,- te wijzigen in € 555,- en € 

277,- en  van € 537,- te wijzigen in € 555,-. 

 

In artikel 13 lid 1, sub l komt te vervallen. 

 

Artikel III. 

 

Deze wijziging van de verordening in werking te laten treden op 1 januari 2020. 

 

Artikel IV. 

 

Deze wijziging van de verordening aan te halen als ”Verordening maatschappelijke 



 

 

ondersteuning Hillegom, eerste wijziging”. 

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 mei 2020, 

 

 

 

 

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


