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1. Samenvatting
Naar aanleiding van voortdurende maatschappelijke ontwikkelingen dient de verordening
met regelmaat bijgewerkt te worden. In de verordening die nu ter vaststelling voorligt, zijn
enkele technische aanpassingen verwerkt en wettelijke verplichtingen toegevoegd.
2. Gevraagd of voorgesteld besluit
De raad besluit om de verordening maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2023
vast te stellen.
3. Inleiding
3.1 Aanleiding
De (maatschappelijke) ontwikkelingen vragen regelmatig om het bijwerken van de
verordening. Dit jaar zijn er vooral wijzigingen rondom het persoonsgebonden budget (pgb).
Ook zijn er aanpassingen vanwege de invoering van Herstelgerichte Hulp. De grootste
wijzigingen worden genoemd.
•

Herstelgerichte Hulp en huishoudelijke ondersteuning (plus)
In de beleidsregels van juni 2022 is het college reeds geïnformeerd over de
invoering van Herstelgerichte Hulp. De artikelen 13 en 14 leggen deze nieuwe
voorziening vast in de verordening. Daarnaast werd in de huidige verordening het
product huishoudelijke ondersteuning nog niet genoemd. In de nieuwe verordening
is een omschrijving van dit product gegeven (artikel 15 en 16).

•

Directe woon- en leefomgeving
In artikel 18 lid 4 is een zin toegevoegd waarin wordt uitgelegd wat we verstaan
onder de directe woon- en leefomgeving bij het verstrekken van een
vervoersvoorziening. Hierbij is een afstand aangehouden van 25,5 km, zodat dit in
lijn is met de afspraken omtrent collectief vervoer.

•

Regels voor pgb
In artikel 20, lid 6 onder b stond dat geen pgb wordt toegekend als de cliënt het
pgb-beheer overlaat aan de zorgverlener of een persoon die bij deze zorgverlener
werkzaam is. Een uitzondering wordt gemaakt als de pgbbeheerder/vertegenwoordiger behoort tot het sociale netwerk.
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In 2022 zijn in de verordening de pgb richtlijnen veranderd. We stellen in onze
verordening dat iemand geen vertegenwoordiger mag zijn als de vertegenwoordiger
een directe of indirecte relatie heeft met de hulpverlener. Dit artikel werkt deze
nieuwe richtlijn tegen. Door dit artikel aan te passen zetten we de nieuwe pgb
richtlijnen consequent door.
•

Pgb Beschermd wonen
De nieuwe inkoop Beschermd wonen 2023-2025 leidt tot een wijziging in de
producten van Beschermd wonen. Deze inkoop faciliteert de transformatie naar
beschermd thuis. Vanwege de nieuwe inkoop Beschermd wonen wijzigt het product
‘Thuis Plus’, er worden drie bandbreedtes voor uren aan het product toegevoegd: 13 uur, 4-6 uur en 7- 10 uur. Dit dient voor het pgb te worden doorgevoerd in de
Verordening.
Om de verordening in lijn te brengen met de wijzigingen in de producten wordt
artikel 20 lid 12 aangepast. Verder zijn er tekstuele verbeteringen aangebracht.
Daarnaast is sub e toegevoegd om de tarieven voor pgb te standaardiseren en
enkel jaarlijks per 1 januari af te leiden van de ZIN-tarieven. Verder zijn er
zinsneden toegevoegd om te controleren dat de aard en kwaliteit van een pgbaanbieder vergelijkbaar is met een gecontracteerde instelling.

•

Beschermd wonen
Uit de toelichting bij artikel 26 is de informatie over het overgangsrecht verwijderd.
Deze tekst was namelijk niet meer relevant omdat het overgangsrecht liep tot
uiterlijk 1 januari 2020.

3.2 Bevoegdheid raad
In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is aan de raad de verplichting opgenomen
om kaders te stellen voor de uitvoering van de wet. De kaders die de raad stelt kunnen
verder worden ingevuld door het college.
3.3 Wettelijk of beleidskader
Met de vaststelling van deze verordening geeft de raad uitvoering aan haar wettelijke taak.
3.4 Historische context
Dit voorstel vraagt niet om een historische context.
4. Beoogd resultaat (of effect)
Met de vaststelling van deze verordening kan rechtmatig uitvoering worden gegeven aan de
wet en worden kaders gegeven aan het college voor een doelmatige uitwerking.
5. Toelichting
5.1 Argumenten/motivering
Door jurisprudentie moet de huidige verordening worden herzien. Daarnaast zijn bepalingen
opgenomen die de verordening in lijn brengen met (maatschappelijke) ontwikkelingen.
5.2 Risico’s
Aan de vaststelling van deze verordening zijn geen risico’s verbonden.
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6. Financiële aspecten en wijze van dekking
Dit besluit kent geen nieuwe financiële gevolgen omdat in deze verordening eerdere
besluitvorming wordt vastgelegd.
7. Inbreng belanghebbenden
De adviesraad is op de hoogte van de wijzigingen in de verordening. Aangezien het vooral
om technische aanpassingen gaat en de impact van de aanpassingen op inwoners nihil is,
heeft de adviesraad geen advies gegeven. De leden van de adviesraad worden in een
bijeenkomst op 28 november 2022 bijgepraat over de wijzigingen.
8. Vervolgtraject
8.1 Uitvoering
De verordening gaat -na vaststelling- van kracht vanaf 1 januari 2023. De verordening geeft
kader voor de uitvoering van de wet, maar dient tevens als grondslag voor het college voor
het stellen van uitvoeringsregels.
8.2 Tijdspad
Na instemming van het college wordt de verordening ter vaststelling voorgelegd aan de
raad. De behandeling van de verordening is gepland op 14 december 2022. Bij vaststelling
treedt de verordening in werking vanaf 1 januari 2023.
8.3 Communicatie
Na vaststelling wordt de verordening gepubliceerd op Overheid.nl.
8.4 Evaluatie
De uitvoering van de verordening wordt periodiek geëvalueerd. Dit kan altijd leiden tot een
bijstelling van de verordening. Voor nu wordt ingeschat dat er voor 2024 geen wijzigingen
meer worden aangebracht in de verordening maatschappelijke ondersteuning 2023.
Bijlage(n):
Verordening maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2023
Was-wordt tabel Verordening Wmo 2023

Winsum, 08 november 2022
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,
Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding

Pagina 3/3

