
 

Raadsvergadering d.d. 19 augustus 2008 agendapunt 8  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 29 juli 2008 
 
Onderwerp:   Wmo-verordening  
 
Portefeuillehouder:   H. Assies 
Behandelend ambtenaar: Mevr. L. Bonnema (namens dhr. J. Doornbos) 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 854 
E-mail adres:   l.bonnema@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  1. Vaststellen evaluatie Verordening Maatschappelijke 

Ondersteuning gemeente Tynaarlo 2006; 
2. Vaststellen Verordening Voorzieningen Maatschappelijke 

Ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009; 
3. Vaststellen toelichting Verordening voorzieningen 

Maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009. 
Bijlagen:     
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Toelichting Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 

2009 (bijgevoegd) 
- Evaluatieformulier Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tynaarlo 2006 

(bijgevoegd) 
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht geworden. Artikel 40 van 
de Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tynaarlo 2006 bepaalt dat de 
verordening een jaar na inwerkingtreding geëvalueerd wordt. De evaluatie is gebaseerd op de landelijke 
evaluatie van de VNG-modelverordening, de ervaringen van de Wmo-consulenten en de betrokken 
beleidsmedewerker Sociale Ontwikkeling. 
 
Uit de evaluatie blijkt dat de huidige verordening adequaat is en geen grote wijzigingen behoeft. Alle 
wijzigingsvoorstellen zijn opgenomen in het bijgevoegd evaluatieformulier en voorzien van een reactie. 
De belangrijkste wijzigingen zijn: 
- Er is een definitie van forfaitaire vergoeding opgenomen (artikel 1). 
- Behalve woonvoorzieningen wordt ook geen hulp bij het huishouden toegekend aan mensen die 

permanent in een recreatiewoning wonen, tenzij er een gedoogbeschikking is (artikel 18 is verwerkt 
in artikel 2). Dit sluit aan bij het gemeentelijk beleid van recreatiewoningbewoning. 

- Sportvoorzieningen waren opgenomen onder categorie rolstoelen en is nu opgenomen als een vijfde 
categorie voorzieningen (naast hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen 
en rolstoelen). Dit benadrukt dat sportvoorzieningen breder is dan alleen sportrolstoelen. 

- Artikel 12 tweede lid bepaalt dat een PGB ook in het buitenland kan worden besteed onder in het 
besluit genoemde voorwaarden. Afgelopen jaar zijn hier herhaaldelijk vragen van klanten over 
geweest en deze mogelijkheid moeten wij wettelijk ook bieden. 



 

- Artikel 36 noemt gronden waarop een voorziening ingetrokken; hieraan is toegevoegd dat een 
voorziening bij overlijden van de klant wordt ingetrokken. Dit was al de praktijk, maar er ontbrak een 
duidelijk aan te wijzen bepaling.  

 
Bij de vaststelling van de Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning gemeente 
Tynaarlo 2006 is vanuit de raad het verzoek gekomen het vervoerslimiet van 2000 km per persoon per 
jaar te evalueren. Deze limiet blijkt in de praktijk adequaat en in weinig gevallen blijkt deze limiet te 
weinig. Eenmaal is slechts eenmaal een beroep gedaan op de hardheidsclausule om het limiet aan te 
passen. In de overige gevallen is betere voorlichting over de vervoersdoelen de oplossing, zodat klanten 
beter op de hoogte zijn het doel waarvoor de pas gebruikt kan worden. 

Vervolgprocedure 

Na vaststelling door de gemeenteraad vindt publicatie plaats. Per 1 januari 2009 is de Verordening 
Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 van kracht. Het college zal het 
Financieel Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Tynaarlo 2009 en het Besluit Maatschappelijke 
Ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 hierna vaststellen. Ook deze zijn per 1 januari 2009 van kracht.  
 
Financiële consequenties 
Geen. 

Adviezen 

Advies van Juridische Zaken. 

Gevraagd besluit 

1. Vaststellen evaluatie Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tynaarlo 2006; 
2. Vaststellen Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009; 
3. Vaststellen toelichting Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Tynaarlo 2009. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
H. Kosmeijer,  loco-burgemeester. 
 
 
mr. P. Post,  secretaris. 


