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Agenda 

• Introductie Wethouder 

• Proces 

• Inhoud 

• Discussie 

• Vervolg 



Taak gemeenteraad 

Op basis van de Wmo 

• Kaders stellen  

1. Wmo-Beleidsplan (artikel 2.1.2) 
De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast met betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid met 
betrekking tot maatschappelijke ondersteuning 

2. Wmo-Verordening (artikel 2.1.3) 
De gemeenteraad stelt bij verordening de regels vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het in artikel 2.1.2 
bedoelde plan en de door het college ter uitvoering daarvan te nemen besluiten of te verrichten handelingen. 

• Controleren 

1. Begroting 



Voorstel college verordening 

• Modelverordening VNG basis voor verordening 
• Keuzes in de verordening 

– Onderdelen in beleidsplan  
– Keuze voor delegatie aan college om het in de 

beleidsregels te regelen. 
• Waarom: 

– Wat uitgebreid in de wet geregeld is, niet in verordening 
herhalen 

– Toegenomen complexiteit voorzieningen en meer 
maatwerk,  leidt tot verordening die niet volledig 
dichtgetimmerd kan zijn 

– Wet is groeimodel en ontschotting sociale domein: 
slagvaardig kunnen reageren op wijzigingen en actualiteit 
 

 
 



Beleidsregels Wmo 

• Bevoegdheid College 

• Modelverordening VNG gevolgd 

• Per 1 januari 2015 vastgesteld: 

– Besluit 

• Juridisch/proces 

• Bedragen 

– Beleidsregels 

• Richtlijnen voor de uitvoering 

• Ook uitleg voor de burgers 



Vier onderdelen Verordening  

Zijn nader uitgewerkt in beleidsregels Ridderkerk 

 

1. Procedureregels aanvraag 

2. Regels voor persoonsgebonden budget 

3. Regels voor bijdrage in de kosten van algemene 
en maatwerkvoorzieningen 

4. Jaarlijkse waardering mantelzorgers 

 



Discussie per thema 

Vraag 1: Heeft u fundamentele bezwaren tegen 
       de inhoud? 

       

Vraag 2: Wilt u het in de beleidsregels laten of 
       overhevelen? 

 



Onderwerp Modelverordening Verordening Ridderkerk Besluit Beleidsregels 
Procedureregels 
aanvraag 

2 procedureregels of 
melding hulpvraag 
3 cliëntondersteuning 
4 vooronderzoek 
5 Gesprek 
6 Verslag 
7 Aanvraag 

2 Procedureregels 2 Procedureregels aanvraag 
maatschappelijke ondersteuning 

Hoofdstuk 3  
3.1 Melding 
3.2 Clientondersteuning 
3.3 Gesprek 
3.4 Onderzoeksverslag 
3.5 Uitkomst niet conform wens cliënt 
3.6 Aanvraag maatwerkvoorziening 
3.7 Aanvraag afhandelen 
3.8 Extern advies 
3.9 Termijn 
3.10 Beschikking maatwerkvoorziening 
3.11 Ondersteuningsplan en arrangement 
3.12 Verstrekking 
3.13 Medewerking onderzoeken 
3.14 Bezwaartermijn 
3.15 Inlichtingenplicht 
3.16 Heronderzoek 

Persoonsgebonde
n budget 

11 Regels voor Pgb 6 Regels voor Pgb 4 Aanvraag 
5 Criteria toekenning 
6 Afwijzing 
7 Verplichtingen 
8 Beschikking 
9 Betaling 
10 Beëindiging 
11 Hoogte   
14 Pgb Huishoudelijke hulp  
15 Pgb Begeleiding  
17 Pgb bij Kortdurend Verblijf 
18 Pgb bij Woningaanpassingen 
24 Pgb Vervoersvoorzieningen 
25 Pgb Rolstoelvoorzieningen 
26 Pgb Sportvoorzieningen 
27 Pgb roerende woonvoorzieningen 
28 Pgb overige hulpmiddelen  

5.4 maatwerkvoorzieningen met een pgb  
5.5 diensten in pgb 
5.6 Verplichtingen pgb overige 
maatwerkvoorzieningen 
7.9 Verstrekking persoonlijke dienstverlening 
in pgb 
8.8 Verstrekking begeleiding in pgb 
9.5 Verstrekking verblijf kortdurend in pgb 
10.7 Woningaanpassingen in pgb 
11.4 maatwerkvoorziening in natura of pgb 
(vervoer) 
11.6 verstrekking in pgb (vervoer) 
12.9 Verstrekking rolstoelvoorziening pgb  
13.3 Verstrekking woonhulpmiddel in pgb 
  

Bijdrage kosten 
maatwerkvoorzien
ing en algemene 
voorzieningen 

12 Regels voor bijdrage in 
de kosten van 
maatwerkvoorzieningen en 
algemene voorzieningen 

7  Regels voor bijdrage in de 
kosten van 
maatwerkvoorzieningen en 
algemene voorzieningen 

12 hoogte eigen bijdrage  
13 bijdrage algemene voorzieningen 

6.1 Bijdrage van cliënt aan algemene 
voorzieningen 
6.2 Eigen Bijdrage van de cliënt aan alle 
maatwerkvoorzieningen 

Jaarlijkse 
waardering 
mantelzorgers 

16 Jaarlijkse waardering 
mantelzorgers 

11 Jaarlijkse waardering 
mantelzorgers 

30 Waardering mantelzorgers 4.1 Waardering mantelzorgers 



1  Procedureregels aanvraag  

• Uitgebreid in de wet vastgelegd en 
samengevat in de Verordening art. 2 
– Variant A van de Modelverordening VNG 

• In Besluit  art. 2 uitgebreid uitgewerkt 

• In Beleidsregels hoofdstuk 3 uitgewerkt 

• Bij uitstek als richtlijn voor uitvoering 

 



 2  Regels voor pgb 
 

• In de modelverordening  VNG  4 varianten van 
weinig tot veel geregeld.  Niet eenduidig. 

• De uitgebreide variant  is in het Besluit 
opgenomen 

• Eigen beleid gemeente Ridderkerk: bodem van 
70% van de kostprijs in verordening 

• Mogelijkheid voor pgb voor zorg geleverd door 
het eigen netwerk. 

• Trekkingsrecht pgb bij wet geregeld 

 



3  Regels eigen bijdrage in de kosten  

Overeenkomstig modelverordening en modelbesluit VNG 
nader uitgewerkt in Besluit en Beleidsregels 

 

Keuzevrijheid bij het vast stellen van de eigen bijdrage is 
beperkt (dus ook voor de raad).  

 

Beleidsplan: raad kiest voor de maximale eigen bijdrage 
binnen de grenzen van de wet. 

 

Algemene voorzieningen: criterium 130% bijstandsnorm; 
doorberekening eerste halfjaar 2015 

 

 



4 Waardering mantelzorgers  

Jaarlijkse waardering: 
• Wet laat veel ruimte 
• De hoofdlijnen in het beleidsplan 
• Precieze uitwerking nog niet uitgekristalliseerd.  
• De aanvraag kan 1 keer jaar worden gedaan, dus 

hoeft niet op 1 januari klaar te zijn.  
• Gezien het belang van de inzet van mantelzorgers 

is het goed om hier de tijd voor te nemen.  
• Het bestaande beleid herijken. Dan kun je het 

beter afstemmen. 
 
 
 



Aanpassing Beleidsregels 

Noodzakelijk i.v.m. :  

• Overgangsrecht Wet langdurige zorg voor 
hulpmiddelen en woningaanpassingen 

 

• Begrippen toegevoegd op verzoek Wmo-
burgerplatform 

 

• Discussie inzake HHT gelden VWS nog gaande. 
Uitkomst nog onduidelijk. 

 

 




