
 

Raadsvergadering d.d. 16 februari 2010 agendapunt 18 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 26 januari 2010 
 
Onderwerp:                  Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
                                         Tynaarlo 2010 
Portefeuillehouder:           Dhr. H. H. Assies 
Behandelend ambtenaar: Mw. L. Bonnema  
Doorkiesnummer:        0592 - 266 854 
E- mail adres:        l.bonnema@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:             De ‘Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning 
                                         gemeente Tynaarlo 2010’ vaststellen 
Bijlagen:   
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)    
-   Memo ‘Overzicht wijzigingen verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tynaarlo’ 
   (bijgevoegd)  
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tynaarlo is vanaf 1 januari 
2007 van kracht. In 2008 is deze verordening geëvalueerd en zijn er kleine aanpassingen in de 
verordening gedaan.  

Vanaf 1 januari 2010 zijn er zaken gewijzigd die herziening van deze verordening opnieuw noodzakelijk 
maken: 

♦ In de Wet maatschappelijke ondersteuning is vanaf 1 januari 2010 opgenomen dat de 
voorzieningen hulp bij het huishouden in natura (via de gemeente wordt de zorg dan door een 
zorgaanbieder geleverd) niet uitgevoerd mag worden door een alfahulp.  

♦ De gemeente Tynaarlo heeft vanaf 1 januari 2010 nieuwe contracten voor de levering van Hulp bij 
het Huishouden en er zijn zaken gewijzigd ten opzichte van de contracten tot 2010:  

o De gemeente Tynaarlo koopt één product Huishoudelijke Hulp in (HH) bij de 
gecontracteerde zorgaanbieders en niet meer HH1 en HH2; 

o De uurtarieven zijn gewijzigd; 
o De indicatie voor Huishoudelijke Hulp wordt niet meer afgegeven in klassen maar in 

minuten.  
♦ Uit jurisprudentie volgen een aantal zaken die gewijzigd moeten worden in de verordening.  
♦ Er staan een aantal taalkundige fouten in de huidige verordening (foutieve verwijzingen binnen de 

verordening) die nu ook kunnen worden aangepast.  
 

De wijzigingen in de verordening maken het wijzigen van het Besluit en het Financieel Besluit ook 
noodzakelijk. Het Besluit en het Financieel Besluit worden door het college vastgesteld.  

 
 
 



 

Het team Wmo is betrokken bij deze herziening van de verordening. Zij hebben de jurisprudentie 
bijgehouden en de noodzakelijke wijzigingen voorbereid. De voorgestelde wijzigingen in de verordening 
Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tynaarlo zijn in de memo ‘overzicht 
wijzigingen verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tynaarlo’ weergegeven, zie bijlage.  
 
Vervolgprocedure 
 
Na vaststelling door de gemeenteraad vindt publicatie plaats. Deze verordening treedt in werking 1 dag 
na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2010. Het college zal het Financieel Besluit 
Maatschappelijke Ondersteuning Tynaarlo 2010 en het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 
gemeente Tynaarlo 2010 vaststellen. Ook deze werken terug tot en met 1 januari 2010.  
 
De wetswijziging is ingegaan vanaf 1 januari 2010 evenals de nieuwe contracten met de zorgaanbieders. 
Dit maakt het noodzakelijk voor de rechtmatigheid dat de verordening terugwerkt tot en met 1 januari 
2010. In de uitvoering wordt vanaf 1 januari 2010 al gewerkt in de geest van deze wijzigingen, deze latere 
vaststelling heeft dus geen gevolgen voor onze inwoners/ klanten. Eerdere vaststelling van de 
verordening was niet mogelijk omdat de bezwaarperiode voor de aanbesteding Hulp bij het Huishouden 
pas eind december afliep. Er is geen bezwaar ingediend, als dit wel was gebeurd was het noodzakelijk 
geweest dat na 1 januari 2010 door gewerkt werd met de huidige contracten en had de verordening (nog) 
niet aangepast kunnen worden.  
 
Gevolgen van de wijzigingen voor de klanten 
De wijziging van de uurtarieven voor hulp bij het huishouden ten gevolge van de aanbesteding en de 
nieuwe contracten, kúnnen gevolgen hebben voor onze klanten. Klanten betalen een eigen bijdrage naar 
vermogen. De uurtarieven zijn gestegen. Dit betekent dat wanneer klanten nog financiële ruimte hebben 
voor een hogere eigen bijdrage, deze zal stijgen. Voor de klanten die deze financiële ruimte niet hebben, 
wijzigt de eigen bijdrage niet. In dat geval zijn de gestegen kosten voor rekening van de gemeente. De 
andere wijzigingen in de Verordening (en het Besluit en Financieel Besluit) hebben geen gevolgen voor 
onze klanten.   
 
Financiële consequenties 
 
Geen 
 

Gevraagd besluit 

 
De ‘Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tynaarlo 2010’ vaststellen 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen   burgemeester 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel   secretaris a.i. 


