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Onderwerp: Diverse regelingen maatschappelijke ondersteuning 
 
Voorgesteld besluit 
1. De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2021 vaststellen; 
2. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2021 vaststellen; 
3. De tarieven voor huishoudelijke ondersteuning, zoals opgenomen in artikel 3.2 van het hiervoor 

genoemde besluit vaststellen  
4. De Beleidsregels Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en Gehandicaptenparkeerplaats (GPP) 

gemeente Noordoostpolder 2021 vaststellen; 
5. De Raad informeren. 
 
Inleiding 
Als gemeente ondersteunen wij bewoners die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp 
of een parkeerplaats dicht bij huis. Voor de toekenning gebruiken wij juridische instrumenten, zoals 
beleidsregels en vaste tarieven. Een aantal daarvan moet aangepast worden: 

- Het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Besluit MO) 
- De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning (Beleidsregels MO) 
- De Beleidsregels Gehandicaptenparkeerkaat (GPK) en Gehandicaptenparkeerplaats (GPP)   

 
Zo houden we het Besluit MO, de Beleidsregels MO en Beleidsregels GPK en GPP actueel.  
 
Gelijktijdig met deze besluitvormende nota doen wij in de besluitvormende nota “Indexatie en 
tariefaanpassing” het voorstel de tarieven Wmo begeleiding, dagbesteding, vervoersdiensten, zelfzorg 
en kortdurend verblijf vast te stellen.  
 
Beleidsreferentie: 

- Verordening Maatschappeljike Ondersteuning 2020 
 
Doelstelling 
Zorgen dat inwoners de juiste ondersteuning krijgen . 
 
Argumenten 
1.1 Ontwikkelingen in de jurisprudentie maken aanpassingen in de beleidsregels nodig. 
De CRvB

1
 oordeelt dat een voorziening ‘algemeen gebruikelijk’ is op basis van vier criteria. Namelijk, 

als deze voorziening: 
● niet specifiek bedoeld is voor personen met een beperking; 
● daadwerkelijk beschikbaar is; 
● een passende bijdrage levert aan het realiseren van zelfredzaamheid of participatie en; 
● financieel kan worden gedragen met een inkomen op minimumniveau. 
 
Het vierde criterium is nieuw. Dat criterium betekent dat het college beoordeelt of een voorziening 
door inwoners met een minimaal inkomen gedragen kan worden. Als inwoners met een minimaal 
inkomen een voorziening niet kunnen dragen, moet het college die voorziening ook beschikbaar 
stellen voor mensen die een hoger inkomen hebben. 
 
 

                                         
1 De CRvB heeft in november 2019 een uitspraak gedaan over het begrip ‘algemeen gebruikelijke voorziening’ 

(CRVB:2019:3535). De CRvB geeft in deze uitspraak aan dat de uitleg van dit begrip voortbouwt op en een 

nadere precisering is van CRVB:2018:2182. 



1.2 Ontwikkelingen bij Beschermd Wonen vragen om wijzigingen. 
De doordecentralisatie en transformatie van beschermd wonen vraagt om wijzigingen in de 
beleidsregels. De wijzigingen voor 2021 bestaan vooral uit enkele formele aanpassingen. Ten eerste 
het uniformeren van de beleidsregels in alle gemeenten in Flevoland. Daarnaast het benoemen van 
de openstelling van de WLZ voor mensen met GGZ problematiek. En verder het benoemen van de 
pilots die regionaal zijn opgestart en lokaal zijn geïmplementeerd. 
 
1.3 Meer insteken op  resultaatgericht werken, vraagt om nieuwe methodiek voor de uitvoering. 
We steken als gemeente meer en meer in op resultaatgericht werken. Daarom gaan de 
klantmanagers Wmo in 2021 volgens een nieuwe methodiek werken voor het product Ondersteuning. 
Hiervoor is het nodig de richtlijnen op te nemen als bijlage bij de beleidsregels. Deze richtlijn is op 
basis van de onderzoeksmethodiek FAQT-V van adviesbureau Factum. 
 
2.1 De tarieven in artikel 3.3, 3.4 en 3.5 worden aangepast. 
De tarieven ondersteuning, dagbesteding, begeleiding gericht op zelfzorg vervoer zonder/met rolstoel 
en kortdurend verblijf worden effectief geïndexeerd met 2,762% per 1 januari 2021. Dit is een 
marktconforme indexatie. De indexatie is gebaseerd op de Perspectiefnota van gemeente 
Noordoostpolder en recente CAO ontwikkelingen vanuit het veld. Deze tariefaanpassingen nemen wij 
op in het Besluit. In de besluitvormende nota “Indexatie en tariefaanpassing” (d.d. 15 december 2020) 
besluit u over deze indexering en tariefaanpassing.  
 
2.2 Ervaringen in de uitvoering vragen om wijzigingen in het Besluit MO. 
Iedereen moet mee kunnen doen in onze gemeente. Om dit betaalbaar te houden geven wij alleen 
passende ondersteuning waar nodig. Vanuit de uitvoering komen voorstellen voor het passender 
indiceren van de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Dit leggen wij vast in artikel 4 
van het Besluit. Ook hebben we extra voorwaarden toegevoegd. 
 
3.1 De aanbesteding huishoudelijke ondersteuning leidt tot nieuwe tarieven. 
Het huidige contract huishoudelijke ondersteuning voor Zorg in Natura (ZIN) met vijf aanbieders loopt 
af op 31 december 2020. Daarom hebben wij een nieuwe aanbesteding uitgevoerd, samen met de 
gemeenten Urk en Steenwijkerland. Per 2021 gaan we van vijf naar drie aanbieders. Deze drie 
gegunde aanbieders zijn Dokter schoonmaakorganisatie, PGVZ en T-zorg. Dokter 
schoonmaakorganisatie biedt schoonmaakondersteuning en PGVZ en T-zorg bieden naast 
schoonmaakondersteuning ook ondersteuning bij regie/zorg over het huishouden. De aanbesteding 
huishoudelijke ondersteuning leidt tot nieuwe tarieven. Deze worden opgenomen in het Besluit. 
 
4.1 De beleidsregels GPK en GPP vragen om extra mogelijkheden voor toezicht. 
Wij houden meer toezicht op misbruik en/of oneigenlijk gebruik van onze producten. Dit is in lijn met 
de toename van toezicht en fraudepreventie van de afgelopen jaren. De aanpassingen in de 
beleidsregels geven de mogelijkheid om bij het vermoeden van misbruik en/of oneigenlijk gebruik van 
een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) de persoon op te sporen en heronderzoek te doen. 
 
5.1 In 2021 is er een verwachte wijziging van de verordening. 
Bij een nieuwe of geactualiseerde verordening stelt de Raad deze vast. De Raad stelde op 16 
december 2019 de nieuwe Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Noordoostpolder 
2020 vast. In 2021 is er weer een verwachte wijziging van de verordening.  Daarom is het van belang 
dat de raad weet wat in de tussentijd de aanpassingen zijn aan het besluit en de beleidsregels 
maatschappelijke ondersteuning.   
 
Kanttekeningen 
3.1 De tarieven voor Wmo begeleiding regulier krijgen tariefcompensatie. 
Dit betekent dat we voor het product Wmo begeleiding regulier meer betalen dan de indexatie. In de 
besluitvormende nota “Indexatie en tariefaanpassing” (d.d. 15 december 2020) besluit u over deze 
indexering en tariefaanpassing. 
 
  



Planning/uitvoering 
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2021, de Beleidsregels 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2021 en de Beleidsregels GPK en GPP 
gemeente Noordoostpolder 2021 treden in werking op 1 januari 2021. Dit gebeurt door plaatsing in het 
digitale gemeenteblad van gemeente Noordoostpolder. Deze is te vinden op:  
 
https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad 
 
Bijlagen 

1. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2021 (Key2) 

2. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2021 (Key2) 

3. Beleidsregels GPK en GPP gemeente Noordoostpolder 2021 (Key2) 

4. Overzicht wijzigingen Besluit en Beleidsregels 2021 (Key2) 

https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

