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AMENDEMENT 2019-12-17b
Dit amendement heeft betrekking op voorstelnr. 19.0002069 
WMO verordening 2020 - Criterium Primaat van verhuizen

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d.16-12-2019 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de WMO-verordening 2020 voorligt ter besluitvorming;
2. de wijzigingen in de verordening 2020 een gevolg zijn van veranderende wet- en 

regelgeving;
3. onder artikel 7.3 onder lid 1 wordt bepaald wanneer een cliënt een 

woningaanpassing kan krijgen en wanneer hij zal moeten verhuizen;
4. één van de doelstellingen van de WMO is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig 

te laten wonen in hun eigen leefomgeving;

van mening dat
1. het ongewenst is dat de gemeente de mogelijkheid heeft om géén 

maatwerkvoorziening te leveren, maar de cliënt de verplichting op kan leggen om 
te verhuizen, omdat mensen dan uit hun leefomgeving worden weggehaald;

2. dat een besluit tot verhuizing principieel bij de cliënt dient te liggen en de 
gemeente de cliënt slechts dient te ondersteunen bij het wonen in de eigen 
leefomgeving,

besluit de WMO verordening 2020 als volgt gewijzigd vast te stellen voor wat betreft 
artikel 7.3 lid 1 (pag. 37)

Huidige tekst Nieuwe tekst
Het college beoordeelt of de cliënt die een 
woning bewoont (huurder of eigenaar) 
kan verhuizen indien
1. De cliënt is aangewezen op een 
woningaanpassing en/of een 
woonvoorziening in de vorm van een 
traplift en
2. Voor zover een passende of een 
goedkoper aanpasbare woning in de 
gemeente Noordoostpolder binnen een 
medisch aanvaardbare termijn 
beschikbaar is

Het college kan de suggestie doen dat de
cliënt die een woning bewoont (huurder of 
eigenaar) kan verhuizen indien
1. De cliënt is aangewezen op een 
woningaanpassing en/of een 
woonvoorziening in de vorm van een traplift 
en
2. Voor zover een passende of een 
goedkoper aanpasbare woning in de 
gemeente Noordoostpolder binnen een 
medisch aanvaardbare termijn beschikbaar 
is
De keuze ligt echter in alle gevallen bij 
de cliënt.
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