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AMENDEMENT 2018-12-12c
Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 18.0000831
Onderwerp: Aanvraagprocedure (art. 5 lid 1)
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 17-12-2018,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
onafhankelijke cliëntondersteuning in de verordening is benoemd,
van mening dat
1. onafhankelijke clientondersteuning in de eerste fase bij een aanvraag
ondersteunend bij de keuzes in de vorm van voorlichting;
2. het een preventieve functie heeft bij het maken van keuzes en laten zien en
bespreken van mogelijkheden;
3. de aanvrager ook onafhankelijk over de te volgen procedures en richtlijnen wordt
voorgelicht;
4. de medewerker van een sociaal team een dubbele functie vervult: betrokken bij
voorlichting, indicator en toewijzing van de in te zetten zorg,
besluit
1. Kennisnemen van het advies van de Participatieraad sociaal domein en de reactie
van het college op dit advies.
2. De Verordening Jeugdhulp gemeente Noordoostpolder 2015 intrekken.
3. De Verordening Jeugdhulp gemeente Noordoostpolder 2019 vaststellen, met de
volgende wijziging van artikel 5: aanvraagprocedure lid 1:

Was:
Een aanvraag voor een
maatwerkvoorziening kan schriftelijk
worden ingediend bij het college. De
inwoner kan zelf een aanvraag doen of
met hulp van een onafhankelijke
cliëntondersteuner of een medewerker
van het sociaal team

Ondertekening en naam:
De fractie(s) van:
PvdA Noordoostpolder
V°or:

^

I

okjs;

Tegen:
Besluit gemeenteraad:

Wordt:
Een aanvraag voor een
maatwerkvoorziening kan schriftelijk
worden ingediend bij het college. De
inwoner kan zelf een aanvraag doen of
met hulp van een onafhankelijke
cliëntondersteuner. De medewerker van
het sociaal team dient de inwoner
hierop te attenderen._______________

Naam:
Heleen Wijnhoud
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Aangenomen / verworpen

Amendement 2018-12-12c Aanvraagprocedure (PvdA)

'Py

«OOWOOSIWIM»

SP.

J.C.M. Goos

T. van Steen

T.G. Hoekstra

J.B.M. Bus

J.T.J. Swarat

D. van Sluijs

M.T. Goelema

M. Dieleman

F.P.J. van Erp

A.L. Heerspink

R. van der Velde

H. Schot

H. Wijnhoud
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T.P.R. Groen

E. Lindenbergh

Christenunie

H. van Ulsen

S. de Boer

J.L.P. van Os

S.J. Schrijver

Y.M. Mahmoud

B. Wielenga
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H.M. Hekkenberg

M.W. van Wegen

G.P. Knijnenberg
T.J. van Dijk

L.H.M. Lammers

H.J. Lambregtse

S. Werkman
B.J. Aling

Voor: 7 Tegen: 22 Totaal: 29
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