
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 

 

 Doetinchem, 17 september 2014 

 

 

Verordening maatschappelijke ondersteuning 

en Uitvoeringsplan Wmo 

 

 

 

Voorstel: 

1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning vaststellen. 

2. Kennisnemen van het Uitvoeringsplan Wmo. 

 

Bestaand kader 

De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013, vastgesteld op 30 mei 2013. 

 

Aanleiding 

De Wet maatschappelijke ondersteuning die per 1 januari 2015 ingaat, is zodanig gewijzigd dat 

ook de Verordening maatschappelijke ondersteuning opnieuw vastgesteld moet worden. Dit is 

de bevoegdheid van u als gemeenteraad. 

 

Het nieuwe Wmo-beleid is door u op 17 juli 2014 vastgesteld in het beleidsplan van 

De Doetinchemse Keuze 3 (DDK3). Het beleid is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan Wmo en 

in de inkoopdocumenten Wmo, die op 19 augustus door ons zijn vastgesteld. De sociale raad 

heeft ons geadviseerd over het uitvoeringsplan en de verordening Wmo. Conform de 

toezegging aan u bieden wij met dit raadsvoorstel ook het Uitvoeringsplan Wmo ter 

kennisneming aan. 

 

Planning 

Om de gunning van de inkoop van maatschappelijke ondersteuning in oktober definitief te 

kunnen maken, vragen wij u om in september over de verordening te besluiten. 

 

Kern voorstel  

Totstandkoming verordening en regionale samenwerking 

Er is met alle 8 gemeenten in de Achterhoek samengewerkt bij het opstellen van de 

verordening. De verordening is gebaseerd op de modelverordeningen van de VNG en Kluwer 

Schulink. 

 

Er zijn enkele nadere regels toegevoegd om de verordening op enkele punten te 

verduidelijken. 

 

Wijzigingen ten opzichte van huidige verordening 

De verordening ziet er aanzienlijk anders uit dan voorheen. Dit komt omdat de wet voor een 

groot deel is gewijzigd. Wat opvalt in de wet (en daarom ook in de verordening) is dat geen 

concrete voorzieningen meer genoemd worden, maar dat er alleen nog maar wordt gesproken 

over maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen.  

 

De verordening is veel meer een procedureverordening geworden. De verordening is de 

juridische basis waarin de rechten en plichten van inwoner en gemeente staan, alsmede het 

proces van melding en aanvraag, criteria voor maatwerkvoorzieningen, klachten en 

medezeggenschap. Aangezien Doetinchem voor een groot deel deze werkwijze (Kanteling, 

melding) al hanteert, zien wij dit vooral als een voortzetting en aanscherping van de huidige 

werkwijze.  
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Basistarieven hulp bij het huishouden (HH) 

Op 26 sepember 2013 hbft u de basistarieven hulp bij het huishouden vastgesteld voor de 

inkoop van hulp bij het huishouden in 2014. Het basistarief was een minimumtarief, gebaseerd 

op een reële kostprijs, lager dan dat bedrag mocht een aanbieder geen dienstverlening 

aanbieden. In de praktijk heeft geen enkele aanbieder onder dit tarief geboden. 

 

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is er geen verplichting om 

basistarieven vast te stellen voor de HH. In de verordening zijn regels opgesteld die een juiste 

verhouding van prijs en kwaliteit van de Wmo-voorziening moeten waarborgen. Daarbij 

houden wij ook rekening met de vereiste deskundigheid van het in te schakelen personeel en 

bijbehorende arbeidsvoorwaarden. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART   N.E. JOOSTEN BC. 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Verordening maatschappelijke 

ondersteuning en uitvoeringsplan Wmo; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning vast te stellen. 

2. Kennis te nemen van het Uitvoeringsplan Wmo. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 25 september 2014, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


