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A M E N D E M E N T 2016-07-15 
O n d e r w e r p : invoeringsdatum nieuw beleid Wmo 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d 4 juli 2016, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. de CRvB op 18 mei een uitspraak heeft gedaan over de uitvoer van de Wmo ten 

aanzien van huishoudelijke hulp; 
2. de duiding van de uitspraak is dat ook de gemeente Noordoostpolder haar beleid 

niet voldoet aan de wet; 
3. in het juridisch advies staat dat (5.12) dat de termijn niet te lang mag zijn waarin 

het beleid gewijzigd moet worden (hooguit 3 maanden); 
4. in de brief van Van Rijn staat dat het beleid gewijzigd moet worden op zo n kortst 

mogelijke termijn aangepast moet worden, 

van mening dat 
1. de argumenten die door het college worden gebruikt niet valide zi jn; 
2. op 'zo n kortst mogelijke termi jn ' niet per 01-01-2017 is; 
3. de niet volledige hersteloperatie toch al wordt ingezet op het nieuw beleid, 

besluit het voorstel als volgt aan te passen 
1. Het doorverwijzen van cliënt naar de markt voor schoonmaakondersteuning met 

ingang van 1 jonuori 2017 1 o k t o b e r 2 0 1 6 beëindigen; 
2. De financiële compensatie voor schoonmaakondersteuning via de bijzondere 

bijstand stopzetten met ingang van 1 jonuori 2017 1 oktober 2016; 
3. De maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning ZIN en PGB in werking laten 

treden per 1 jonuori 2017 1 oktober 2016 
4. Het tarief maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning PGB van € 14,00 per 

uur vaststellen met ingang van 1 jonuori 2017 1 oktober 2016 
5. Instemmen mot het openhouden van do optie om do bcmiddolingsfunctiG door te 

zotten per 1 januari 2017 
6. De niet bestede HHT middelen over de jaren 2015 en 2016 incidenteel in te zetten 

in het jaar 2017 ten behoeve van de meerkosten van maatwerkvoorziening 
Schoonmaakondersteuning voor het jaar 2017. 

7. De maatwerkvoorziening Ondersteuning regie/zorg ZIN en PGB voortzetten por 1 
januori 2017. 

8. De effecten van de in te voeren maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning 
en het voortzetten van de maatwerkvoorziening Ondersteuning regie/zorg p e r i 
januari 2017 1 o k t o b e r 2016 conform beleid binnen de beschikbare middelen 
afkomstig van de integratie-uitkering Sociaal Domein en integratie-uitkering Wmo 
2007 op te vangen. 
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W.J. Veendrick 
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