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ONDERWERP 

 
Vaststellen Wmo Verordening 2015. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
De rijksoverheid hervormt de zorg. Daarom wordt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 
van kracht. De Eerste Kamer heeft op 8 juli 2014 met de wet ingestemd. Met deze nieuwe Wmo 
krijgen gemeenten ingaande 1 januari 2015 meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van 
passende ondersteuning aan huis, bij mensen die (tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen deelnemen 
aan de samenleving. Met deze nieuwe Wmo worden nog meer zorgtaken gedecentraliseerd naar de 
gemeenten. De nieuwe wet verplicht gemeenten voor 1 november 2014 een nieuwe Wmo  
verordening vast te stellen.  
 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de huidige AWBZ-functies 
Begeleiding, Kortdurend verblijf en het doelgroepenvervoer dat hiermee samenhangt.  
De decentralisatie past bij het voornemen van de rijksoverheid om zorg dichterbij de burger te 
organiseren. Daarbij is de insteek dat burgers zo veel mogelijk hun eigen kracht en sociale netwerk 
inzetten om problemen op te lossen. Dit noemen we de kanteling.  
De decentralisatie gaat ook gepaard met bezuinigingen, waarbij het aantal kwetsbare inwoners die 
zorg nodig hebben niet zal afnemen. Veranderingen in het sociale domein raken veel mensen 
direct. Aandacht voor de vraag en positie van de klant maar ook voor die van de zorgaanbieders en 
hun personeel speelt hierbij een belangrijke rol. 
 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Gemeenten moeten de ondersteuning van kwetsbare burgers regelen. De uitdaging is om een 
nieuwe balans te vinden tussen eigen verantwoordelijkheid en overheidssteun, tussen beschikbare 
middelen en haalbaarheid. De decentralisatie in combinatie met de bezuinigingstaakstelling vraagt 
om een omslag bij gemeenten, zorgaanbieders en burgers.  

- Deze Wmo verordening 2015 is gebaseerd op het Wmo beleidsplan 2015-2016 en is een 
volgende stap: het bepalen van de regels die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het 
Wmo beleidsplan 2015-2016 en de door het college ter uitvoering daarvan te nemen 
besluiten of te verrichten handelingen. 

- De focus van de Wmo verordening 2015 ligt op “klaar voor de start”. De dienstverlening 
aan de burger die zich met een ondersteuningsvraag bij de gemeente meldt, moet vanaf 1 
januari 2015 op een goede manier geregeld zijn.  

- Deze verordening is deels gebaseerd op de concept modelverordening van de Vereniging 
voor Nederlandse Gemeenten. Om de leesbaarheid te verhogen is er gekozen voor een 
indeling in hoofdstukken. Onderwerpen en artikelen zijn al dan niet in aangepaste vorm en 
noodzakelijkerwijs aangevuld en geclusterd. Er is zo min mogelijk gebruik gemaakt om de 
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wet te citeren, maar juist uit te leggen wat wordt verstaan onder niet bij wet gedefinieerde 
begrippen. Hierbij is ook aansluiting gezocht bij de taakvelden van de Wmo 2007.  

- In de Wmo is in algemene termen omschreven in welke gevallen iemand in aanmerking 
komt voor de verschillende maatwerkvoorzieningen. Deze verordening is een essentieel 
document voor de concretere uitwerking van de beleidsvoornemens van de gemeente.  

- De gemeenteraad moet, met het oog op de duidelijkheid voor de burger, over de van de 
overheid te verwachten prestaties en rechtszekerheid, bij verordening een aantal zaken 
regelen die noodzakelijk zijn om de wet en het beleidsplan uit te kunnen voeren. 

- Concreet is gemaakt wat onder maatschappelijke ondersteuning wordt verstaan. Hierbij is 
ook aansluiting gezocht bij de taakvelden van de Wmo 2007. De maatschappelijke 
ondersteuning is gericht op de persoon en zijn plek in de samenleving, in plaats van 
uitsluitend op diens aandoening, beperking of indicatie.  

- Er kan ondersteuning geboden worden in de vorm van algemene voorzieningen of 
maatwerkvoorzieningen als dat nodig blijkt. Vanaf het moment dat de cliënt een aanvraag 
indient voor een maatwerkvoorziening, is er sprake van enige vorm van juridisering. Dit 
heeft tot doel om de rechtszekerheid van de klant te waarborgen. Dit betekent ook dat 
besluiten op de aanvraag gebaseerd moeten zijn op de wet, maar ook op de verordening.   

 
In de verordening komen de volgende hoofdthema’s aan de orde: 

- Procedureregels, aanvraag en beoordeling van de aanvraag 
- Persoonsgebonden budget 
- Maatschappelijke ondersteuning 
- Hulp bij het huishouden 
- Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf 
- Hulp bij wonen, maatschappelijk verkeer 
- Beschermd wonen of opvang 
- Bijdrage in de kosten, tegemoetkoming meerkosten 
- Herziening, intrekking of terugvordering 
- Bestrijding misbruik of oneigenlijk gebruik 
- Overige bepalingen, slotbepalingen 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde verordening en toelichting op de 
verordening. 

  
 

COMMUNICATIE 
 
Communicatie met burgers en partners is essentieel om de decentralisatie te laten slagen.  
 
Website 
Recentelijk is de website www.eigenkrachtsamenaanpakken.nl verschenen. Hierop wordt 
achtergrond informatie en nieuws verstrekt over de decentralisatie van de zorgtaken.   
 
 
Informatiebijeenkomsten 
In het najaar organiseert de gemeente  bijeenkomsten, waarin informatie over de nieuwe taken 
wordt verstrekt. Deze bijeenkomsten worden samen georganiseerd met de zorgaanbieders. De 
voorbereidingen hiervoor zijn momenteel aan de gang.    
 
WMO Platform 
8 september 2014. De uitkomsten van dit overleg zullen worden toegevoegd 
 
Inspraak 
De concept-Verordening Wmo is in Weert ter inzage gelegd voor alle betrokkenen. Relevante 
ketenpartners en cliëntorganisaties zijn afzonderlijk op de inspraak geattendeerd. De 
inspraakprocedure heeft gelopen van 18 juli 2014 tot 22 augustus 2014.  
Er is één reactie via email op het ontwerp ingediend. Deze reactie treft u aan in bijlage 3.  
Op basis van deze ontvangen reactie is de concept-verordening op één onderdeel taalkundig 
aangepast.  
Verder is er nog sprake van een 2 tal aanpassingen: 
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Bij artikel 8.1. is te tekst weggevallen: ‘het voeren van een gestructureerd huishouden”. Deze tekst 
is alsnog ingevoerd.  
Bij artikel 3.1 lid 3 staat genoemd artikel 4:15 Awb. Dit moet zijn 4:14. Er is een vervangende 
tekst ingevoegd. (Zie bijlage 3)  
 
Raadsinformatiebijeenkomst 
De raad is geïnformeerd via een raadsinformatiebrief in juli 2014 en een inforaad op 10 september  
2014. 
 
 
 
 

EVALUATIE 
 

Het Wmo beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd. 
Er zal periodieke afstemming plaatsvinden met de raad om ontwikkelingen in het Wmo beleid 
nader af te stemmen.  
 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORSTEL COLLEGE 
 
Aan de raad voorstellen: 
1. Besluiten vast te stellen ingaande 1 januari 2015, de nieuwe Wmo verordening 2015, met 
daarbij opgenomen de wijzigingsvoorstellen voortkomende uit de inspraakprocedsure. 
2. Besluiten in te trekken de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013, per 
1 januari 2015. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 



 

 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-001019 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van  2 september 2014; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
Vast te stellen ingaande 1 januari 2015, de nieuwe Wmo verordening 2015. 
In te trekken de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013, per 1 januari 
2015. 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  9 oktober 2014. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


