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Geachte heer Hanson

Het advies van de Participatieraad sociaal domein over de wijzigingsverordening 
maatschappelijke ondersteuning van 5 oktober jl. hebben wij in goede orde ontvangen. 
Hartelijk dank hiervoor. Graag geven wij u hieronder onze reactie op de uitgebrachte 
adviezen.

Algemeen
Op 6 oktober 2014 heeft de gemeenteraad de Verordening maatschappelijk 
ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2015 vastgesteld. Op 1 januari 2015 is die in 
werking getreden. De Verordening is per 2016 en 2017 op een aantal onderdelen 
aangepast en wordt middels een wijzigingsverordening met ingang van 1 januari 2019 
opnieuw geactualiseerd. Dit is nodig door ontwikkelingen in de jurisprudentie, 
veranderingen in landelijke regelgeving en om de wettelijke taak toezicht zorgvuldig te 
kunnen uitvoeren.

U heeft op 5 oktober 2018 een advies gegeven op de laatste genoemde 
wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning 2015. Wij zijn blij dat u 
waardering heeft voor de toelichting en onderbouwing, waardoor voor u de wijzigingen 
inzichtelijk waren en het proces zorgvuldig is doorlopen. In uw advies geeft u nog enkele 
inhoudelijke punten aan. In deze reactie kunt u lezen in hoeverre uw aanbevelingen zijn 
overgenomen.
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Inhoudelijk
In uw reactie geeft u aan dat de participatieraad inhoudelijk enkele opmerkingen/ 
aandachtspunten heeft. Hieronder wordt per opmerking nader ingegaan in hoeverre uw 
opmerkingen wordt overgenomen.

1. In de toekomst tekstueel aansluiten op de doelgroep (BI schrijfwijzer)
We sluiten ons aan bij uw algemene opmerking vooraf, dat het gekozen taalniveau van 
de verordening niet voor iedere inwoner altijd goed begrijpelijk is. Wij zijn voornemens 
om op termijn over te gaan naar een integrale verordening Wmo en Jeugd en eventueel 
participatie. Dit is een goed moment om gelijktijdig de verordening tekstueel beter te 
laten aansluiten op de doelgroep (BI schrijfwijzer). De beschikkingen en overige 
communicatie richting inwoners wordt zo eenvoudig mogelijk opgesteld en afgestemd 
met onze afdeling communicatie en in een aantal gevallen met een klankbordgroep.

2. Verduidelijken samen hang sub a en b van artikel 6.2 Hd 1 sub b
Als wij het goed begrijpen geeft u aan, dat door het lezen van sub a en sub b los van 
elkaar het idee ontstaat dat het pgb weliswaar wordt vastgesteld aan de hand van het 
budgetplan (sub a) maar dat in sub b wordt gesteld dat het pgb -alleen maar- toereikend 
moet zijn. Het is echter niet de bedoeling om bij de vaststelling van de hoogte van een 
pgb sub a, b en c los van elkaar te zien. Er wordt bedoeld dat het budgetplan wordt 
gevolgd (sub a) èn dat een pgb in elk geval toereikend moet zijn om de door cliënt 
gewenste zorg en ondersteuning te kunnen inkopen (sub b) èn dat de hoogte van een 
pgb niet meer bedraagt dan de kostprijs van de voorziening (sub c). Sub b houdt geen 
beperking in op sub a. Om dit duidelijk aan te geven is tussen sub a en sub b het woord 
'en' geplaatst.

3. Opnemen verwijzing naar Besluit (artikel 6.2 lid 7)
Wij volgen uw advies om een verwijzing op te nemen waar de inwoner de tarieven van 
de gecontracteerde partijen kan vinden. Voorgenoemde tarieven staan in het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder. In de toelichting op artikel 
6.2 lid 7 is een verwijzing naar ons Besluit opgenomen, zodat de inwoner weet waar de 
tarieven zijn te vinden.

4. Opnemen wettekst in de verordening (artikel 12.2a lid 1)
Uw verzoek is om de verwijzing naar artikel 2.3.10, eerste lid, onder a, d of e van de wet 
te vervangen door het opnemen van de letterlijke tekst in artikel 12.2a lid 1 van de 
verordening. De letterlijke tekst was reeds opgenomen in de toelichting op het artikel. 
Aangezien dit onvoldoende duidelijk is, hebben we de letterlijke tekst nu verplaatst naar 
artikel 12.2a lid 1, zodat dit niet meer tot onduidelijkheid kan leiden.

5. Tekst begrijpelijker maken (artikel 12.2b lid 2)
De betreffende tekst is in overeenstemming met artikel 2b lid 1 en 2 van het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Deze tekst is lastig leesbaar. Wij hebben daarom besloten 
om de tekst van lid 2 onder sub a, b en c te verwijderen, omdat de kern van lid 2 is dat 
cliënt gebruik moet maken van de meest recentelijk door de Sociale verzekeringsbank 
vastgestelde toepasselijke modelovereenkomsten.



En wat de modelovereenkomst moet bevatten (voorheen sub a, b en c) staat vervolgens 
aangegeven in de modelovereenkomst. Het is daarom onnodig om sub a, b en c op te 
nemen in de verordening. Dit voorkomt dubbeling.

Tenslotte
Hierbij willen wij u als voorzitter en de gehele Participatieraad nogmaals danken voor uw 
zorgvuldige advisering en uw snelle reactie in het proces. Wij hechten waarde aan uw 
adviezen en vragen. Uw toekomstige adviezen op het terrein van het sociaal domein zien 
wij dan ook met belangstelling tegemoet.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee goed hebben geïnformeerd. Als u nog vragen 
heeft, dan kunt u terecht bij de contactpersoon die in het briefhoofd staat vermeld.

Met vriendelijke groet, 
het>cpttëg§ van burgemeester


