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Zaaknummer: 
2014/87662 
Referentie:      
2014/87666 

Raadsvergadering d.d. 28 oktober 2014 agendapunt  14     
   
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 7 oktober 2014 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. Berends 
Behandelend ambtenaar: mevr. L.M. de Vries - Bonnema 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 854 
E-mail adres:                l.bonnema@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Wmo-verordening 2015 gemeente Tynaarlo (bijgevoegd) 
-   Toelichting verordening (ter inzage) 
-   Advies WMO adviesraad (ter inzage)   
 
Onderwerp 
Wmo-verordening 2015 gemeente Tynaarlo 
 
Gevraagd besluit 
De  Wmo-verordening 2015 gemeente Tynaarlo vaststellen. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Vanaf 1 januari 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanaf 1 januari 2015 wijzigt deze wet en worden er taken 
aan toegevoegd. In de wet staan niet langer voorzieningen maar prestaties op het gebied van 
maatschappelijke participatie. Vanuit de Rijksmaatregelen rondom de hervormingen van de 
Langdurige Zorg komen er vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) taken over naar 
de Wmo: Begeleiding, Dagbesteding, Maatschappelijke Opvang.  
 
De wettelijke kaders hiervoor zijn geborgd in de nieuwe Wmo welke vanaf 1 januari 2015 van kracht 
is. De Wmo 2015 is op 9 juli 2014 gepubliceerd in het Staatsblad. De invoeringsdatum van de Wmo 
2015 is bepaald op 1 januari 2015. In art 2.1.2 is bepaald dat de gemeenteraad het beleidsplan en de 
verordening (artikel 2.1.3) vaststelt vóór 1 november 2014. Het beleidsplan is op 23 september jl. door 
de gemeenteraad vastgesteld: de kadernota Samen lossen we het op.  
 
In de verordening zijn onder andere de door de wet bepaalde regels vastgelegd rondom: 

• De door het College te verlenen individuele voorzieningen in het kader van maatschappelijke 
participatie.   

• De door het College te verlenen overige voorzieningen in het kader van maatschappelijke 
participatie.  

• De voorwaarden voor toekenning van een individuele voorziening, de wijze van beoordeling 
en de afwegingsfactoren daarbij.  

• De wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt 
afgestemd met andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke 
ondersteuning, werk en inkomen.   

• De wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget (PGB) wordt vastgesteld.   
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Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de Wmo 2015. In de wettelijke kaders 
Wmo 2015 is opgenomen dat gemeenten voor 1 november 2014 een verordening hebben 
vastgesteld. In de verordening zijn verschillende regels opgenomen voor de uitvoering van de Wmo 
2015.  
 
Wat ging er aan vooraf 
De Wmo 2015 is op 9 juli 2014 gepubliceerd in het Staatsblad. De invoeringsdatum van de Wmo 2015 
is bepaald op 1 januari 2015. In art 2.1.2 is bepaald dat de gemeenteraad het beleidsplan en de 
verordening (artikel 2.1.3) vaststelt vóór 1 november 2014. Het beleidsplan is op 23 september jl. door 
de gemeenteraad vastgesteld: de kadernota Samen lossen we het op. De huidige Wmo taken (en de 
financiële kaders) liggen vast in de kadernota Kansrijk Leven d.d. april 2013.  
 
In de projectgroep Transities wordt onder andere de Wmo 2015 voorbereid. In Drents verband en 
soms in regionaal verband wordt samengewerkt in de voorbereiding van zaken zoals inkoop, 
cliëntondersteuning. monitoring, ICT, vervoer. De gemeente behoud bij deze samenwerking wel 
nadrukkelijk de autonomie rondom de besluitvorming. Gezien de complexiteit en de hoeveelheid 
betekent de samenwerking in de voorbereiding een besparing van tijd: efficiënt.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
De verordening is ter advies voorgelegd aan de Wmo-adviesraad. De Wmo-adviesraad heeft een 
positief advies afgegeven. Zij willen betrokken worden bij de ontwikkeling van de nadere regels, zoals 
de verordening dat voorstaat. De afdeling Beleid en Regie stelt een werkgroep samen om deze 
nadere regels te ontwikkelen en nodigt de Wmo-adviesraad uit om aan deze werkgroep deel te 
nemen.  
 
Vanuit het projectteam Transities wordt gecommuniceerd met onze inwoners via de gemeentelijke 
internetsite, via de transitiekrant, inwonersbijeenkomsten. Na het vaststellen van de Wmo-verordening 
2015 start het individuele communicatietraject richting onze inwoners: inwoners worden persoonlijk 
geïnformeerd over hun eigen situatie, wat daar in gaat veranderen, wat de overgangstermijn inhoudt.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de Wmo 2015. De wettelijke kaders 
hiervoor zijn geborgd in de nieuwe wettekst Wmo welke vanaf 1 januari 2015 van kracht is. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Kaders hiervoor zijn vastgelegd in de kadernota Samen lossen we het op (Wmo 2015) en de 
kadernota Kansrijk Leven (d.d. april 2013).  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           
   
 
 


