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Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 19 december 2017;
gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4. 2.1.5, 2.1.6 en 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015;
overwegende dat; burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun
leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven; dat van burgers verwacht mag worden
dat zij elkaar daarin naar vermogen bijstaan; dat burgers die zelf, dan wel samen met personen in
hun omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, een
beroep moeten kunnen doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de
eigen leefomgeving kunnen blijven wonen; dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen ter
uitvoering van het beleidsplan als bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet met betrekking tot de
ondersteuning bij de versterking van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een
beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, beschermd wonen en opvang

besluit
In te trekken de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Medemblik 2017
En
Vast te stellen de volgende verordening: Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Medemblik 2018

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 1 februari 2018.

De griffier,

De voorzitter,
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Ter besluitvorming
Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
Onderwerp
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Medemblik 2018.

Aanleiding
Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep moet de Verordening aangepast
worden. Daarnaast zijn er wat praktische punten die aangepast kunnen worden voor een beter
werkbare verordening. De huidige PGB tarieven voor de inzet van ZZP-er is vastgesteld op 75% van
het tarief zorg in natura (ZIN). Voorgesteld dit te verhogen naar 85% van het tarief ZIN.

Voorstel
Vast te stellen de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Medemblik 2018.

Beoogd resultaat
Met de aan de raad voorgelegde vernieuwde Verordening Maatschappelijke Ondersteuning wordt
uitvoering gegeven aan het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning en wordt de
verordening aangepast naar aanleiding van bestaande jurisprudentie.

Argumenten
1.1 Artikel 149 van de Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is om een verordening
vast te stellen;
1.2 Uit jurisprudentie is naar voren gekomen dat de Raad moet beslissen over de tarieven voor een
persoonsgebonden budget (pgb) en dat dit niet door het college mag worden bepaald
1.3 Daarnaast is uit jurisprudentie naar voren gekomen dat alle maatwerkvoorzieningen benoemd
worden in de Verordening.
1.4 Een percentage van 85% voor ZZP’ers bij verstrekking van een pgb gaat uit van een reëler
percentage voor overheadskosten en sluit aan bij de regio.
1.5 Een overzicht met alle wijzigingen is opgenomen in de Was/Wordt lijst die als bijlage is
bijgevoegd.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
De hogere tarieven voor een ZZP-er zijn van toepassing op nieuwe indicaties en herindicaties vanaf
2018. Eventuele meerkosten zijn gering en vallen binnen de begroting. Op dit moment worden er
minder dan 10 PGB’s verstrekt voor de inzet van een ZZP-er (Wmo en Jeugd bij elkaar).
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Uitvoering/evaluatie
Na vaststelling van de Verordening worden de nadere regels hierop aangepast en door het college
vastgesteld.
Vanwege de nieuwe inkoop die vanaf 2019 zal gaan gelden wordt in 2018 regionaal een nieuwe
verordening opgesteld. De Verordening zal dan op meerdere punten drastisch wijzigen. De
Verordening voor 2018 wordt niet geëvalueerd, maar wordt meegenomen in de regionale werkgroep
voor de nieuwe Verordening.

Adviesraad
De adviesraad Sociaal Domein heeft op 30 november een positief advies gegeven over de concept
verordening.

Communicatie
Na vaststelling wordt de Verordening gepubliceerd. De Verordening treedt in werking na publicatie.

Bijlagen:
DOC 17 040058 Ontwerpverordening
DOC 17 040063: Was / wordt lijst
DOC 17040066:Advies Adviesraad Sociaal Domein d.d. 30 november 2017
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