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DATUM  10 mei 2021 

AGENDAPUNT  1.05. en 2.05 

ONDERWERP  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA BELEIDSVELD  Programma II: Welzijn & Zorg 

Zorg en voorzieningen 

ZAAKNUMMER  ZK21000500 

DOCUMENTNUMMER  D21.003473 

AANLEIDING  Vanaf 1 januari 2020 werken we Resultaat Gestuurd, deze nieuwe werkwijze betekende ook een nieuwe 

verordening maatschappelijke ondersteuning vanaf 2020. De implementatie van deze nieuwe werkwijze 

kost tijd bij zowel zorgaanbieders als gemeenten. Nu een jaar verder heeft deze werkwijze nieuwe 

inzichten opgeleverd. Vanuit het Zorgteam zijn verschillende verbeterpunten aangedragen om de 

verordening meer duidelijk te krijgen, bijvoorbeeld om de criteria voor het in aanmerking komen voor 

een voorziening aan te scherpen en het toevoegen van afwijzingsgronden. Deze vraag vanuit het 

Zorgteam heeft er toe geleid dat we een nieuwe verordening hebben gemaakt. De landelijke kennisbank 

Schulinck is gevraagd om de verordening juridisch te beoordelen en te adviseren. Hun adviezen zijn reeds 

verwerkt in de verordening.  

 

De wijziging van de verordening heeft geen invloed op het Resultaat Gestuurd Werken. 

KADER  Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

WIJ STELLEN VOOR  1. Vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 gemeente Koggenland.  

2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 per 1 juni 2021 in te trekken. 

BEOOGD RESULTAAT  Met de nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde 

in artikel 2.1.3 van de Wmo 2015, we stellen bij verordening de regels vast die noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van de Wmo. Daarnaast biedt de verordening het Zorgteam duidelijke kaders bij het 

beoordelen van aanvragen voor een maatwerkvoorziening en wordt verwacht dat de toevoeging van 

afwijzingsgronden een kostenbesparing oplevert. De verordening draagt eraan bij dat inwoners weten 

hoe zij aanspraak kunnen maken op een Wmo voorziening.  

ONDERBOUWING  Beslispunt 1. Vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 gemeente 

Koggenland. 

De Verordening maatschappelijke ondersteuning is gewijzigd naar aanleiding van de vraag uit het 

Zorgteam om duidelijke afwijzingsgronden voor woon- en maatwerkvoorzieningen. In de huidige 

verordening ontbreken afwijzingsgronden en geven de criteria voor het in aanmerkingen komen voor een 

maatwerkvoorziening niet genoeg handvatten om een aanvraag af te wijzen. Door het toevoegen van 

artikel 7. Afwijzingsgronden krijgt het Zorgteam de duidelijke kaders die zij wensen voor de behandeling 

van aanvragen voor een maatwerkvoorziening.  

Een voorbeeld van een afwijzingsrond is “Geen woonvoorziening wordt verstrekt indien de cliënt niet is 

verhuisd naar de voor zijn of haar beperkingen op dat moment meest geschikte beschikbare woning, 

tenzij daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is verleend door het college.” 

 

De overige wijzigingen in de verordening hebben onder meer te maken met:  



 

 

 

 

RAADSVOORSTEL (VERVOLG) 

 

 

 

Blad 

2 van 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum college: 13 april 2021 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

- Aanscherping/toevoeging van een aantal definities waaronder algemeen gebruikelijke 

voorziening, artikel 1. 

- Aanscherpen van artikel 6. Criteria voor een maatwerkvoorziening. 

- Toevoeging van de artikelen 3. Melding, 4. Onderzoek en 5. Aanvraag. Deze toevoeging maakt 

de procedure tot en met de aanvraag voor een maatwerkvoorziening inzichtelijk. 

- De artikelen over pgb, zoals artikel 11. Regels voor pgb, zijn ook aangepast zodat deze nu 

volledig in lijn liggen met de Wmo 2015 en de huidige jurisprudentie. 

 

Beslispunten 2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Koggenland 2020 per 1 juni 

2021 in te trekken. 

Met het vaststellen van de verordening maatschappelijke ondersteuning en komt de verordening 

maatschappelijke ondersteuning 2020 te vervallen. 

 

KANTTEKENINGEN  N.v.t. 

FINANCIËN  Verwacht wordt dat de invoering van de afwijzingsgronden een besparing van ca. € 20.000 op zal leveren.  

DUURZAAMHEID  N.v.t. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Er zijn geen alternatieve mogelijkheden. 

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 N.v.t.  

COMMUNICATIE  Na vaststelling wordt de verordening op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt en gepubliceerd. 

 

VERVOLG  Na inwerkingtreding (1 juni 2021) heeft de verordening rechtskracht en wordt deze toegepast bij de 

uitvoering van de Wmo.  

BIJLAGEN  - Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 gemeente Koggenland 

- Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 gemeente Koggenland 


