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Onderwerp 
Verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk (1e herziening) 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk (1e herziening) 
 
Inleiding 
In uw vergadering van 27 november 2014 heeft u, na aanname van het amendement 2014-9 
Beleidsplan Wmo, vastgesteld de Verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk. 
 
In het besluit, ingevolge het amendement, is opgenomen dat de nadere invulling van de kaders 
genoemd in de verordening in een raadsvergadering vóór 31 maart 2015 dienen te worden 
vastgesteld. Het Presidium heeft daartoe op de raadagenda opgenomen het agendapunt 12: 
 
Besluitvorming over welke beleidsregels van het Besluit maatschappelijke ondersteuning en de Wmo 
beleidsregels opgenomen moeten worden in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Ridderkerk en de inhoud daarvan. 
 
Het verzoek tot agendering is gedaan door de fractie van D66/GroenLinks. Ten behoeve van de 
discussie en besluitvorming legt onze fractie daarom dit raadsvoorstel en een aangepaste verordening 
aan u voor. 
 
Beoogd effect 
Een aangepaste verordening waarin de gemeenteraad inhoudelijke beleidskeuzes heeft vastgelegd 
en waarin cliënten een compleet overzicht van hun rechten en plichten hebben.  
 
Relatie met beleidskaders 
Beleidsplan Wmo 2015 – 2018 
 
 
Argumenten 
De volgende uit het Besluit maatschappelijke ondersteuning naar de verordening overgehevelde 
beleidsregels zijn inhoudelijk ook gewijzigd: 
 
1 Artikel 1. Begripsbepaling 
Geen wijziging. 
 
 
2. Artikel 2.  Melding hulpvraag   
Toegevoegd regels omtrent melding hulpvraag. 
De melding is vormvrij en kan schriftelijk, elektronisch, mondeling of telefonisch bij het college worden 
gedaan. 
 
 
3. Artikel 3.  Cliëntondersteuning  
Hoewel de wet het college rechtstreek adresseert, stellen wij voor deze bepaling in de verordening op 
te nemen omdat dit de cliënt een compleet beeld geeft van zijn/haar rechten en plichten. 
 



4. Artikel 4.  Vooronderzoek; indienen persoonlijk plan 
Toegevoegd regels omtrent het vooronderzoek en regels omtrent indienen persoonlijk plan.  
 
 
5. Artikel 5.  Gesprek  
Toegevoegd regels omtrent het gesprek en het onderzoek met deskundigen en degene door of 
namens wie de melding is gedaan.  
 
 
6. Artikel 6.  Verslag 
Deze bepaling is opgenomen in het belang van een zorgvuldige dossiervorming en een zorgvuldige 
procedure en is overeenkomstig artikel 2.3.2, vijfde lid, van de wet opgenomen. 
 
In het derde en vierde lid is opgenomen dat de cliënt kan tekenen voor “akkoord of gezien”, dit om 
zijn/haar positie te versterken. Lid vier geeft de cliënt ruimte een zienswijze in te dienen.  
 
Ter voorkoming van onnodige administratieve lasten is in het vijfde lid de mogelijkheid opgenomen om 
een door de cliënt ondertekend verslag als aanvraag aan te merken. 
 
 
7. Artikel 7.  Aanvraag 
Deze bepaling is een uitwerking van artikel 2.1.3, eerste lid, en tweede lid, onder a, van de wet, 
waarbij is bepaald dat de gemeente bij verordening in ieder geval bepaalt op welke wijze wordt 
vastgesteld of een cliënt voor een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd 
wonen of opvang in aanmerking komt.  
 
De wet bepaalt dat het college binnen twee weken na de ontvangst van de aanvraag de beschikking 
moet geven (artikel 2.3.5, tweede lid). 
 
Ter voorkoming van onnodige administratieve lasten is in het tweede lid de mogelijkheid opgenomen 
om een door de cliënt ondertekend verslag als aanvraag aan te merken. 
 
De voorgestelde wijziging geeft de cliënt duidelijkheid omtrent zijn/haar rechten en plichten.  
 
 
8. Artikel 8.  Criteria voor een maatwerkvoorziening 
In artikel 2.1.3, tweede lid, onder a, van de wet is bepaald dat de raad bij verordening moet aangeven 
op basis van welke criteria het college kan vaststellen of een cliënt voor een maatwerkvoorziening 
voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang in aanmerking komt. 
 
 
9. Artikel 9.  Advisering 
Geen wijziging. 
 
 
10. Artikel 10.  Inhoud beschikking 
Toevoeging lid 5: termijn van 10 werkdagen voor het afgeven van een beschikking.  
 
 
11. Artikel 11.  Regels voor pgb 
Inhoud is overgenomen uit het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ridderkerk 2015.  
 
Het tweede lid geeft aan dat het in beginsel niet mogelijk is om achteraf kosten te declareren.  
 
Het derde en vierde lid berusten op artikel 2.1.3, tweede lid, onder b, van de wet. Hierin staat dat in de 
verordening in ieder geval wordt bepaald op welke wijze de hoogte van een pgb wordt vastgesteld, 
waarbij geldt dat de hoogte toereikend moet zijn 
 
 
 



12. Artikel 12.  Regels voor bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen  
Inhoud is overgenomen uit het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ridderkerk 2015.  
 
 
13. Artikel 13   Regels voor bijdrage in de kosten van een algemene voorziening  
Inhoud is overgenomen uit het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ridderkerk 2015.  
 
 
14. Artikel 14  Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning 
Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht in artikel 2.1.3, tweede lid, onder c, 
van de wet, waarin is bepaald dat in de verordening in ieder geval wordt bepaald welke eisen worden 
gesteld aan de kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid van 
beroepskrachten daaronder begrepen. 
 
Lid 1 f toegevoegd. 
 
Weggelaten art 8 lid 2 uit originele verordening waarin wordt gesteld dat college nadere 
kwaliteitsregels kan bepalen.  
 
 
15. Artikel 15 Meldingsregeling calamiteiten en geweld 
Geen wijziging.  
 
 
16. Artikel 16 Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering 
Geen wijziging. 
 
 
17. Artikel 17 Jaarlijkse waardering mantelzorgers  
Toegevoegd dat de jaarlijkse blijk van waardering in overleg met mantelzorgorganisaties bepaald 
moet worden.  
 
 
18. Artikel 18  Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen 
Geen wijziging. 
 
 
19. Artikel 19  Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door derden 
Geen wijziging. 
 
20. Artikel 20 Klachtregeling  
Uitgebreid met lid 2: De aanbieder is verplicht een klachtregeling op te stellen. 
Uitgebreid met lid 3: Een aantal instrumenten voor het college om te zorgen dat de klachtregelingen 
door aanbieders goed wordt uitgevoerd 
 
 
21. Artikel 21  Betrekken van ingezetenen bij het beleid  
Geen wijziging. 
 
 
22. Artikel 22.  Gevallen waarin de verordening niet voorziet 
Geen wijziging 
 
23 Artikel 23.  Evaluatie 
Voorgestelde wijziging: Een maal per jaar evalueren op dusdanige wijze dat bijsturen beleid mogelijk 
is. 
 
 
24. Artikel 24.  Intrekking oude verordening en overgangsrecht 
 



 
 
Overleg gevoerd met 
Griffier in samenwerking met beleidsambtenaren. 
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na vaststelling zal het college zijn beleidsregels dienen aan te passen, waarna de verordening in 
werking kan treden. 
 
Evaluatie/monitoring 
Evaluatie momenten en wijze zijn in de verordening aan de orde gekomen. 
 
 
Juridische zaken 
De verordening voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

- Verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk (1e herziening) 
 
 
 
De fractie van D66/GroenLinks, 
 
 
 
Farahnaz Fräser  


