
ra
ad

s-
vo

or
st

el
 

 

 

 
 

Totaal aantal pagina’s: 4  
Pagina 1 

 
 

Afdeling : OCSW - Zorg & Participatie Raadsvoorstel: 
DJ-1800509  

Naam opsteller voorstel : Linda Vriens 
L.Vriens@weert.nl / 0495-575844 

Zaaknummer: 
1737170 

Portefeuillehouder : M.B. (Michèle) Ferrière  
 

 
Onderwerp 
Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2023. 
 
Voorstel 
1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2023 vast te stellen. 
2. De door het college op bijlage 3 opgelegde geheimhouding te bekrachtigen ingevolge 

artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet, totdat de aanbestedingsprocedure is afgerond. 
 
Inleiding 
Eind 2019 is de Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020 door de raad 
vastgesteld. Deze is op 1 januari 2020 van kracht gegaan. In november 2021 heeft 
vervolgens een wijziging van de verordening plaatsgevonden met betrekking tot 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen.  
 
Nu ligt een concept van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2023 
(hierna: de Verordening) voor. Het college heeft uw raad eerder geïnformeerd dat de 
nieuwe contracten voor hulp bij het huishouden (die ingaan per januari 2023) op basis van 
uren in de markt worden gezet (raadsvoorstel DJ-1590894). De gemeente zal per 1 
januari 2023 hulp bij het huishouden gaan indiceren in uren per week door middel van een 
objectief vastgesteld normenkader1. De voorliggende Verordening is hierop aangepast. 
 
De Verordening is opgesteld door een werkgroep bestaande uit beleidsmedewerkers en 
juristen van de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert. Het is de bedoeling dat de drie 
gemeenten een op inhoud gelijkluidende Verordening vaststellen. 
 
Relatie tot de strategische visie 
De Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2023 regelt voorzieningen voor 
inwoners met een beperking, zodat zij in staat worden gesteld mee te blijven doen aan de 
samenleving. Dit is gerelateerd aan de strategische visie en de waarde “Iedereen doet 
mee: als beroep op ieders deelname aan de samenleving, voortbouwend op het sterke 
sociale weefsel; wat ook betekent dat mensen die dat niet op eigen kracht kunnen worden 
geholpen of opgevangen.”  
 
Beoogd effect 
1. De zelfredzaamheid van inwoners vergroten. 
2. Meer inwoners doen mee, inclusieve samenleving.  
3. Inwoners krijgen beter passende ondersteuning, zo preventief mogelijk, zo kort als 
mogelijk en zo lang als nodig.  
4. De samenredzame maatschappij versterken. 
 
 
 

 
1 HHM Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning 2019 
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Beoogd(e) doel(en)  
Een actuele verordening maatschappelijke ondersteuning, die voldoet aan de wet- en 
regelgeving. 
 
Argumenten  
De Verordening is opnieuw opgesteld op basis van een modelverordening. 
Op advies van de juristen is de mogelijkheid aangegrepen om de Verordening te baseren 
op de modelverordening van Schulinck, een (juridische) kennisbank voor gemeenten voor 
het sociaal domein. Deze modelverordening is recenter dan de modelverordening van de 
VNG. Daarnaast is de modelverordening van de VNG een verordening voor het hele 
Sociaal Domein. 
 
Resultaatgericht indiceren is juridisch gezien onhoudbaar gebleken.  
Bij de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden ontvangen cliënten momenteel een 
resultaatgericht profiel ‘schoon en leefbaar huis’, waarbij niet in uren maar in resultaten 
wordt geïndiceerd. De aanbieder krijgt per cliënt per maand een profielbedrag voor de 
inzet van ondersteuning. De hoogte van het profielbedrag is voor alle profielen gelijk.  
Resultaatgericht indiceren is echter juridisch onhoudbaar gebleken. De Centrale Raad van 
Beroep (CRvB) heeft geoordeeld dat de rechtszekerheid van cliënten bij resultaatgericht 
beschikken niet geborgd is vanwege het ontbreken van uren in de beschikking. Het 
indiceren in uren per week is juridisch gezien de enige manier om voldoende 
rechtszekerheid te bieden aan cliënten die hulp bij het huishouden ontvangen. 
 
Op 18 mei heeft de raad onder geheimhouding een bedrag beschikbaar gesteld voor het 
herindiceren van de huidige cliënten hulp bij het huishouden.  
 
De Participatieraad Sociaal Domein geeft een positief advies. 
Gedurende de inspraakperiode zijn geen reacties van inwoners ontvangen. Er is wel een 
positief advies van de Participatieraad Sociaal Domein ontvangen. In verband met een 
verwijzing in het advies naar raadsbesluit DJ-1591561 ligt hier nog geheimhouding op, 
totdat de aanbesteding is afgerond. 
 
Kanttekeningen en risico’s  
Naar verwachting gaan slechts enkele cliënten er in ondersteuning op achteruit. 
Er wordt verwacht dat voor de meeste cliënten er geen noemenswaardige veranderingen 
zullen plaatsvinden. Bij cliënten die er in uren op achteruit zouden gaan is sprake van een 
periode van overgangsrecht. Gedurende een periode van maximaal zes maanden wordt de 
ondersteuning vanaf het oorspronkelijke niveau stapsgewijs afgebouwd. Dit 
overgangsrecht is vastgelegd in de Verordening. 
 
Resultaatgericht beschikken bij Wmo-begeleiding wordt voortgezet. 
De contracten met de aanbieders van Wmo-begeleiding lopen eind 2023 af. Vandaar dat 
de werkwijze daarvoor voorlopig niet gewijzigd wordt. De voorbereidingen voor de 
aanbesteding Wmo-begeleiding voor 2024 en verder zijn in volle gang. Ook daarbij wordt 
onderzocht op welke wijze invulling gegeven kan worden aan jurisprudentie van de CRvB. 
 
Financiële gevolgen 
Er wordt overgegaan van resultaatgericht indiceren naar indiceren in uren per week. De 
verwachting is dat deze wijziging van systematiek geen aanvullende zorgkosten tot gevolg 
heeft. Over de kosten van het herindiceren zelf is al eerder besluitvorming geweest. 
 
Participatie 
De Verordening heeft in de periode van 13 juli 2022 tot en met 28 augustus 2022 ter 
inspraak gelegen voor inwoners. In de vergadering van 25 juli 2022 van de 
Participatieraad Sociaal Domein is de Verordening toegelicht en behandeld. Daarop is een 
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positief advies ontvangen van de Participatieraad Sociaal Domein. Het team Wmo van de 
gemeente Weert heeft ook input geleverd.  
 
 
Communicatie 
Na vaststelling dient de Verordening gepubliceerd te worden op www.overheid.nl.  
  
Planning en uitvoering  
De uitvoering van deze Verordening ligt in handen van het team Wmo van de afdeling 
Werk, Inkomen en Zorg. 
 
Evaluatie 
Niet van toepassing. 
 
Bijlage(n)  
Bijlage 1 – Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2023 
Bijlage 2 – Advies Participatieraad Sociaal Domein (GEHEIMHOUDING) 
 

 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
A.M.A. Vrijenhoek 

 
 
 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 

http://www.overheid.nl/


 
 

 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1800509  
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2022 
 
 
 
 besluit:  
 
 
1. De verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2023 vast te stellen. 
2. De door het college op bijlage 3 opgelegde geheimhouding te bekrachtigen ingevolge 

artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet, totdat de aanbestedingsprocedure is afgerond. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2022. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 


