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Centrale vraag
Zie raadsvoorstel.

In de voorliggende verordening zijn nog een paar kleinen tekstuele verbeteringen aan 
gebracht en is een verklaring voor een gebruikte term opgenomen in de begrippenlijst.

Argumenten
Zie raadsvoorstel

Zowel uw voorgenomen besluit als de nu voorliggende wijziging van de verordening is 
voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein. Zij hebben aangegeven in te kunnen 
stemmen met de wijzigingen. Voor het laatste advies van de Advies van 25 oktober jl. is 
bij dit voorstel een antwoordbrief bijgevoegd.

Voor de verdere inhoud wordt u verwezen naar het bijgevoegde raadsvoorstel en 
raadsbesluit.

Beoogd resultaat (hoe)
Zie raadsvoorstel

Financiele consequenties
Zie raadsvoorstel.

Beoogd resultaat (wat)
Zie raadsvoorstel.

Duurzaamheid en Inclusie
Zie raadsvoorstel

Maatschappelijke participatie
Zie raadsvoorstel

Inleiding
Door de gemeenteraad is op 21 februari 2019 de Integrale verordening Sociaal Domein 
2019 vastgesteld.
In verband met de invoering van de Wet abonnementstarief Wmo 2015 dienen een 
aantal artikelen in de verordening 2019 te worden gewijzigd. Belangrijkste wijziging 
naar aanleiding van die wet is het instellen van het abonnementstarief voor algemene 
Wmo voorzieningen.
Op 17 September jl. heeft uw college het principe besluit genomen om ingaande 1 
januari 2020 de algemene voorziening huishoudelijke hulp en de algemene voorziening 
HHT voor mantelzorgers te beeindigen.
Dit principe besluit is 8 oktober jl. voorgelegd aan de raadscommissie waar hen 
gevraagd is hiervoor een mening te geven. Een grote meerderheid van de 
commissie/raad kon instemmen met uw voornemen. Door de fractie van de SGP zijn 
een aantal wensen en een bedenking naar voren gebracht. In het raadsvoorstel wordt 
hier op ingegaan.

Kader
Zie raadsvoorstel en tevens uw collegebesluit van 17 september 2019 inhoudendeWmo 
abonnementstarief en algemene voorziening HH en HHT voor mantelzorgers (nummer 
231414).

Incidenteel
Voor het benaderen en spreken van de huidige gebruikers van de AV HH en de HHT 
wordt over de maanden november en december '19 extra personeel ingezet. De
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Communicatie
Zie raadsvoorstel

Aanpak/uitvoering
Omdat de wijziging ingaat per 1 januari 2020 heeft dit consequenties voor de huidige 
gebruikers van de AV HH en de HHT voor mantelzorgers. Zij hebben na de consultatie 
van de raad in oktober alien een brief ontvangen waarin hen o.a. is medegedeeld dat de 
hun huishoudelijke hulp met ingang van 1 januari 2020 wordt stopgezet. Tevens is hen 
daarbij aangegeven dat zij voor een gesprek worden uitgenodigd om te bezien op welke 
wijze de hulp zou kunnen worden omgezet naar een maatwerkvoorziening. De 
gesprekken daarover vinden in november en december plaats.

eenmalige kosten daarvan, zijnde € 12.000 excl. BTW, kunnen worden gedekt binnen de 
uitvoeringskosten Wmo.

Conclusie
Zie raadsvoorstel

Bijlage(n)
Raadsvoorstel vaststelling Integrate verordening Sociaal Domein 2020 (232689) 
Raadsbesluit Integrate verordening Sociaal Domein 2020

- Advies van de Adviesraad Sociaal Domein d.d. 25 oktober 2019
- Antwoordbrief op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein




