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Emmeloord, 5 augustus 2013. 

 

Onderwerp 

Verordening voorzieningen Wmo 2014 

 

Advies raadscommissie 

 

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

In te stemmen met de Verordening voorzieningen Wmo 2014. 

 

Doelstelling 

Het voorstel beoogt de Verordening voorzieningen Wmo 2014 per 1 januari 2014 in 

werking te laten treden. 

 

Inleiding 

Het beleid individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 

1 januari 2007 in werking getreden. Het beleid bestaat uit de Verordening, de 

beleidsregels en het Besluit individuele voorzieningen Wmo. Sinds 2007 is het beleid een 

aantal maal aangepast.  

 

Als uitvloeisel van uw besluit van 15 december 2011 over het Beleidsplan Wmo en 

Volksgezondheid 2012-2015 en het besluit van 26 juni 2012 over de Notitie “Krachtig 

participeren”; kantelen voorzieningen Wmo, heeft u een nieuwe “gekantelde” verordening 

vastgesteld op 18 oktober 2012. Vanaf 1 januari 2013 wordt op een gekantelde manier 

gewerkt. De uitvoering loopt in de praktijk tegen een aantal zaken in de verordening aan. 

Daarnaast is actualisatie van de verordening nodig op basis van ontwikkelingen die in 

2012 hebben plaatsgevonden. Deze technische wijzigingen worden meegenomen in de 

Verordening voorzieningen Wmo 2014.  

 

Argumenten 

1.1 Hierdoor worden technische wijzigingen doorgevoerd. 

De uitvoering loopt in de praktijk tegen een aantal zaken in de verordening aan en er zijn 

nieuwe ontwikkelingen in 2012 geweest. Het is daarom nodig de verordening te wijzigen. 

Deze technische wijzigingen worden meegenomen in de Verordening voorzieningen Wmo 

2014. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar bijlage 2. 

 

1.2 Hiermee wordt het proces van participatie afgesloten. 

Bij het participatieproces voor het aanpassen van de verordening zijn de interne 

professionals betrokken. Ook de adviesgroep participatie Wmo en WWB is bij het proces 

betrokken geweest. De adviesgroep heeft bij het aanpassen van de verordening 

meegedacht over de inhoud en een advies opgesteld. Als bijlage is dit advies (zie  

bijlage 3) bijgevoegd, evenals de reactie op het advies van de Adviesgroep  

(zie bijlage 4).  

 

Externe partijen, zoals cliënten/inwoners en externe professionals, zijn niet betrokken, 

aangezien er geen sprake is van nieuwe beleidsontwikkelingen. Zij zijn, evenals de 

adviesgroep, wel meegenomen in de totstandkoming van het Beleidsplan Wmo en 

Volksgezondheid 2012-2015.  
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Kanttekeningen 

Geen 

 

Planning/uitvoering 

De Verordening voorzieningen Wmo 2014 treedt vanaf 1 januari 2014 in werking.  

De Adviesgroep ontvangt een brief van het college naar aanleiding van het uitgebrachte 

advies.  

 

Communicatie 

1. Publiceren van het besluit in het gemeenteblad (zie bijlage 1). 

2. Communicatie via plaatselijke media. 

3. Plaatsen van de Verordening voorzieningen Wmo 2014 op internet en intranet. 

4. Informeren van interne professionals en relevante externe partijen. 

 

Bijlagen 

1. Bekendmaking. 

2. Overzicht wijzigingen Verordening voorzieningen Wmo. 

3. Brief van Adviesgroep participatie Wmo en WWB d.d. 25 juli 2013. 

4. Brief voor Adviesgroep participatie Wmo en WWB. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : H. Bogaards-Simonse 

Steller : mw. J.L. Okma; 32 29; j.okma@noordoostpolder.nl 

 

 

 


