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Uitgangspunten aanbesteding Wmo 
- De aanbesteding Wmo past binnen de uitgangpunten van het Integraal Beleid Sociaal Domein; 
- Toegang blijft ongewijzigd; 
- Van resultaatgericht naar inspanningsgericht indiceren; 
- Productindeling van Hulp bij het huishouden en Wmo begeleiding sluit beter aan op segmenten, 

doelgroepen en de ondersteuningsbehoefte van inwoners; 
- Dagopvang en welzijn wordt beter met elkaar verbonden; 
- We streven naar een gevarieerd aanbod dagopvang, verdeeld in de wijken.  

Overzicht noodzakelijke wijzigingen verordening-, beleidsregels-, en besluit maatschappelijke 
ondersteuning Ridderkerk 
 
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Ridderkerk 2019 

Hieronder volgt een overzicht met toelichting van de noodzakelijke wijzigingen in de verordening 
voor het vastleggen van de hierboven genoemde uitgangspunten. Deze verordening zal aan de Raad 
worden voorgelegd ter vaststelling.  

Artikel Toelichting 
Artikel 12 Aanvullende criteria hulp bij het 
huishouden 

Komt te vervallen. Resultaatgebieden komen te 
vervallen en worden vervangen door 
doelstellingen en uitgebreid met voorgenomen 
ontwikkeldoelstellingen.  

Artikel 22 Bijdrage in de kosten van 
maatwerkvoorzieningen of persoonsgebonden 
budgets en bij verordening aangewezen 
algemene voorzieningen 

Juiste productnamen opnemen 

 

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2015 

De beleidsregels geven een nadere uitwerking van de in de verordening opgenomen bepalingen. Het 
betreft vooral een uitwerking van de door de gemeente aangeboden voorzieningen, het proces hoe 
ingezetenen  toegang hebben tot deze voorzieningen en aan welke voorwaarden een ingezetene 
moet voldoen. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke wijzigingen in de beleidsregels voor het 
vastleggen van de hierboven genoemde uitgangspunten. De beleidsregels worden door het College 
vastgesteld en geven een nadere invulling aan de in de verordening vastgestelde bepalingen.  

Onderwerp Toelichting 
Hoofdstuk 5 Hulp bij het huishouden  
 

Aanpassen naar inspanningsgericht indiceren, 
juiste productnamen en bijbehorende 
aangepaste kwaliteitseisen. 

Hoofdstuk 6 Begeleiding 
 

Aanpassen naar inspanningsgericht indiceren, 
juiste productnamen opnemen en bijbehorende 
aangepaste kwaliteitseisen. 

Hoofdstuk 7 Respijtzorg 
 

Juiste productnamen opnemen en toepassing 
van respijtzorg herijken. 

Bijlage 3 Richtlijn normering begeleiding 
 

Vervangen door nieuwe richtlijn begeleiding 

Bijlage 2 Normering Huishoudelijke hulp 
 

Vervangen door nieuwe richtlijn Hulp bij het 
huishouden 
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Besluit maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2015 

In het besluit is nadere uitwerken gegeven aan de in de verordening opgenomen bepalingen. Het 
betreft vooral het specificeren van PGB tarieven. 

Hieronder een overzicht van de noodzakelijke wijzigingen in het besluit voor het vastleggen van de 
hierboven genoemde uitgangspunten. Het besluit wordt door het College vastgesteld en geeft een 
nadere invulling aan de in de verordening en beleidsregels vastgestelde bepalingen. 

Artikel Toelichting  
Artikel 2 Hoogte pgb hulp bij het huishouden 
 

Juiste productnamen opnemen, juiste tarieven 
opnemen 

Artikel 4 Hoogte pgb begeleiding 
 

Juiste productnamen opnemen, juiste tarieven 
opnemen 

 

 


