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Voorgesteld besluit
1. Het ‘Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Noordoostpolder 2023’ 

vaststellen;
2. De ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2023’ vaststellen. 
3. De raad informeren.

Doelstelling 
Zorgen dat inwoners de juiste (integrale) ondersteuning krijgen, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen 
leefomgeving kunnen blijven.

Inleiding
Als gemeente ondersteunen wij inwoners die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld met huishoudelijke 
ondersteuning. Voor de toekenning van ondersteuning gebruiken wij juridische instrumenten, zoals 
een verordening, een Besluit en beleidsregels. 
Op 12 december 2022 wijzigde de raad de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Noordoostpolder 2022’ (hierna: verordening) (zie argument 1.1 en 2.1). Daarom leggen we nu het 
‘Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Noordoostpolder 2022’ (hierna: 
Besluit) en de ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2022’ 
(hierna: beleidsregels) voor. Het Besluit en de beleidsregels geven aan hoe de vastgestelde 
verordening zal worden uitgevoerd. Dit schept duidelijkheid naar de inwoner en de professional. 
Hierover gaat dit voorstel.

Argumenten
1.1 en 2.1 De raad wijzigde de verordening op 12 december 2022. 
Omdat de verordening is gewijzigd moeten het Besluit en de beleidsregels ook worden geactualiseerd.
In lijn met de verordening nemen we:

- in het Besluit de tarieven zorg in natura voor beschermd wonen op;
- in het Besluit de bijdrage wasservice voor de cliënt op; 
- in de beleidsregels op in welke situatie inwoners een aanvraag mondeling kunnen indienen;
- in de beleidsregels op dat strijkvrije kleding een algemeen gebruikelijke voorziening is;
- in de beleidsregels op hoe de wasservice werkt en wanneer deze passend is;
- in de beleidsregels op dat we met behulp van de nieuwe normtijden van Bureau HHM 2019 

strikter en eenvoudiger beoordelen welke huishoudelijke activiteiten inwoner wél kan, 
waardoor de eigen kracht beter is benut.

Daarnaast hebben we ter verduidelijking en om aan te sluiten op actuele jurisprudentie een aantal 
tekstuele wijzigingen doorgevoerd en voorbeelden toegevoegd. Dit zijn geen inhoudelijke 
veranderingen.

1.2 en 2.2 De nieuwe regelingen sluiten aan bij het Uitvoeringsplan ‘Grip op het sociaal domein’.
In het Uitvoeringsplan ‘Grip op het sociaal domein’ staan maatregelen op het gebied van 
huishoudelijke ondersteuning. De maatregelen die in het jaar 2022 of per 1 januari 2023 worden 
gerealiseerd staan beschreven onder argument 1.1 en 2.1. De maatregelen en het bijbehorende 
financiële effect worden meegenomen in het proces ‘Grip op het sociaal domein’. In 2023 gaan we 
onder andere verder met de mogelijkheden van reablement ofwel cliënten te leren (weer) hun 
zelfredzaamheid te vergroten als mogelijke maatregel voor huishoudelijke ondersteuning.



1.3 Hiermee geven we uitvoering aan de contractuele afspraken met de aanbieders.
In het Besluit staan de tarieven opgenomen. In afstemming met de aanbieders voor diensten op het 
gebied van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp indexeren we de tarieven per 2023. De 
indexatie is in lijn met de loonkostenontwikkeling in de sector en daarmee voldoen we aan de AMvB 
Reële prijs. De tariefsaanpassingen nemen wij op in het Besluit. We monitoren de kostenontwikkeling. 
In geval van (dreigende) overschrijding rapporteren we hierover via de P&C cyclus.  

Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen inclusief motivering verwijzen we u naar bijlage 3. Het 
geactualiseerde Besluit en de geactualiseerde beleidsregel vindt u in bijlage 1 en 2.

3.1 Door te informeren kan de gemeenteraad haar controlerende rol uitvoeren.
Het Besluit (en de beleidsregels) geven aan hoe u de door de raad vastgestelde verordening uitvoert. 
Ook wanneer de indexatie hoger uitvalt dan begroot (als gevolg van factoren waar we geen invloed op
hebben, zoals de AMvB Reële prijs) zullen we de gemeenteraad daarover informeren. 

Kanttekeningen
Geen

Planning/uitvoering
Het geactualiseerde Besluit en de geactualiseerde beleidsregels treden in werking op 1 januari 2023 
door plaatsing in het digitale gemeenteblad van gemeente Noordoostpolder, te vinden op: 
https://zoek.officielebekendmakinqen.nl/zoeken/qemeenteblad. Het Besluit en de beleidsregels zijn na 
publicatie te raadplegen op overheid.nl onder lokale wet- en regelgeving.

Bijlagen
Bijlage 1: Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Noordoostpolder 2023 
Bijlage 2: Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2023 
Bijlage 3: Motivering wijzigingen Besluit Wmo en jeugdhulp en beleidsregels Wmo 

https://zoek.officielebekendmakinqen.nl/zoeken/qemeenteblad

