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Officiële uitgave van Pekela.

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING PEKELA
De raad van de gemeente Pekela;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2006;
besluit:
vast te stellen de volgende
“VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING PEKELA”

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:
Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning;
a.
Compensatiebeginsel: de algemene verplichting aan het gemeentebestuur om voor personen
b.
met aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek voorzieningen te treffen zodat deze
in aanvaardbare mate zelfredzaam zijn en in staat tot maatschappelijke participatie;
Beperkingen: moeilijkheden die een persoon heeft met het uitvoeren van activiteiten;
c.
Persoon met beperkingen: een persoon die ten gevolge van ziekte of gebrek, inclusief chronische
d.
psychische en psychosociale problemen, aantoonbare beperkingen ondervindt bij het uitvoeren
van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden, bij het normale gebruik van
de woning; bij het verplaatsen in en om de woning, bij het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel
en bij het ontmoeten van medemensen en het op basis daarvan aangaan van sociale verbanden;
Mantelzorger: een persoon, die mantelzorg verleent als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b. van
e.
de wet.;
Zelfredzaamheid: het lichamelijk, verstandelijk, geestelijk of financiële vermogen om voorzieningen
f.
te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken;
Maatschappelijke participatie: normale deelname aan het maatschappelijke verkeer, te weten het
g.
voeren van een huishouden, het normale gebruik van de woning; het zich in en om de woning
verplaatsen; het zich zodanig verplaatsen dat aansluiting wordt gevonden bij regionale, bovenregionale en landelijke vervoersystemen; het ontmoeten van andere mensen en het aangaan en
onderhouden van sociale verbanden om op die manier deel te nemen aan het lokale maatschappelijke leven;
Algemene voorziening: een voorziening die wordt geleverd op basis van directe beschikbaarheid,
h.
een beperkte toegangsbeoordeling en die een snelle, regelarme en adequate oplossing biedt voor
de beperkingen die een persoon ondervindt;
Individuele voorziening: een voorziening die individueel wordt aangeboden indien een algemene
i.
voorziening geen adequate oplossing biedt.
Eigen bijdrage of eigen aandeel in de kosten: een door het college van burgemeester en wethouders
j.
vast te stellen bijdrage, die bij de verstrekking van een voorziening in natura, een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget betaald moet worden en waarop de regels van
het Besluit maatschappelijke ondersteuning van toepassing zijn;
Voorziening in natura: een voorziening die in eigendom, in bruikleen, in huur of in de vorm van
k.
persoonlijke dienstverlening wordt verstrekt;
Persoonsgebonden budget: een geldbedrag waarmee de aanvrager een of meer aan hem te verl.
lenen voorzieningen kan verwerven en waarop de in deze verordening en het Besluit maatschappelijke ondersteuning te stellen regels van toepassing zijn;
m. Financiële tegemoetkoming: een tegemoetkoming in de kosten van een voorziening welke kan
worden afgestemd op het inkomen van de aanvrager;
Algemeen gebruikelijk: naar geldende maatschappelijke normen tot het gangbare gebruiks- dan
n.
wel bestedingspatroon van een persoon als de aanvrager behorend;
Meerkosten: kosten van een mogelijk krachtens de wet te verlenen voorziening, voorzover dit
o.
deel van de kosten uitgaat boven voor die persoon als algemeen gebruikelijk te beschouwen
kosten van een dergelijke voorziening;
Besparingsbijdrage: een door de aanvrager te betalen bijdrage, gelijk aan het bedrag dat ten gep.
volge van de verstrekking van een voorziening door de aanvrager wordt omdat deze verstrekte
voorziening een algemeen gebruikelijke voorziening vervangt of kan vervangen;
Huisgenoot: iedere meerderjarige met wie de aanvrager duurzaam gemeenschappelijk een woning
q.
bewoont;
Budgethouder: een persoon aan wie ingevolge deze verordening een persoonsgebonden budget
r.
is toegekend en die aan het college verantwoording over de besteding van het persoonsgebonden
budget verschuldigd is;
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s.

Vrijwilliger: een persoon, die in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van andere mensen of de samenleving.

Artikel 2 Beperkingen
1. Een voorziening kan slechts worden toegekend voorzover:
deze langdurig noodzakelijk is om de beperkingen op het gebied van het voeren van het huishoua..
den, het verplaatsen in en om de woning, het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en bij
het ontmoeten van medemensen en op basis daarvan sociale verbanden aangaan op te heffen
of te verminderen;
deze, naar objectieve maatstaven gemeten, als de goedkoopst adequate voorziening kan worden
b.
aangemerkt;
deze in overwegende mate op het individu is gericht.
c.
2. Geen voorziening wordt toegekend:
indien de voorziening voor een persoon als de aanvrager algemeen gebruikelijk is;
a.
indien de aanvrager niet woonachtig is in de gemeente Pekela;
b.
voor zover de ondervonden problemen bij het normale gebruik van de woning voortvloeien uit
c.
de aard van de in de woning gebruikte materialen;
voor zover de aangevraagde voorzieningen betrekking hebben op een hoger niveau dan het uitd.
rustingsniveau voor sociale woningbouw;
e voor zover er aan de zijde van de aanvrager geen sprake is van aantoonbare meerkosten in vergelijking
met de situatie voorafgaand aan het optreden van de beperkingen waarvoor de voorziening wordt
aangevraagd;
voorzover de aanvraag betrekking heeft op kosten die de aanvrager voorafgaand aan het moment
f.
van beschikken heeft gemaakt;
indien een voorziening als die waarop de aanvraag betrekking heeft reeds eerder krachtens deze,
g.
danwel krachtens de aan deze verordening voorafgaande Verordening voorzieningen gehandicapten is verstrekt en de normale afschrijvingstermijn van de voorziening nog niet is verstreken,
tenzij de eerder vergoede of versterkte voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan de aanvrager zijn toe te rekenen.

Hoofdstuk 2. Vorm van te verstrekken individuele voorzieningen
Artikel 3 Keuzevrijheid
1.
2.

Een individuele voorziening kan verstrekt worden in natura, als financiële tegemoetkoming en
als persoonsgebonden budget.
Het college stelt vast in welke situaties de keuze tussen deze voorzieningen wordt geboden aan
de hand van de in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Pekela neergelegde
criteria.

Artikel 4 Voorziening in natura
Indien een voorziening in natura wordt verstrekt is de bruikleenovereenkomst, huurovereenkomst of
dienstverleningsovereenkomst gemeente Pekela van toepassing.

Artikel 5 Financiële tegemoetkoming
Bij verstrekking van een financiële tegemoetkoming worden de toepasselijke voorwaarden zoals genoemd
in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Pekela in de beschikking opgenomen.

Artikel 6 Persoonsgebonden budget
1. Op het persoonsgebonden budget zoals genoemd in artikel 6 van de wet, zijn de volgende voorwaarden
van toepassing:
een persoonsgebonden budget wordt alleen verstrekt ten aanzien van individuele voorzieningen;
a.
de omvang van het persoonsgebonden budget is de tegenwaarde van de in de betreffende situatie
b.
goedkoopst adequate voorziening in natura, indien nodig aangevuld met een vergoeding voor
instandhoudingskosten, zoals vastgelegd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente
Pekela;
de wijze waarop het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld wordt door het college vastgec.
legd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Pekela;
op het persoonsgebonden budget is de Overeenkomst persoonsgebonden budget gemeente
d.
Pekela van toepassing.
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2. De toekenning van het te verstrekken persoonsgebonden budget, de omvang en de looptijd ervan
worden bij beschikking vastgesteld.
3. Bij de beschikking wordt een programma van eisen verstrekt waarin aangegeven is aan welke vereisten
de met het persoonsgebonden budget te verwerven voorziening dient te voldoen.
4.Na verzending van de beschikking wordt het persoonsgebonden budget ter beschikking gesteld door
storting op de rekening van de aanvrager.
5.Het college gaat steekproefsgewijs na of het verstrekte persoonsgebonden budget besteed is aan het
doel waarvoor het verstrekt is. De budgethouder is verplicht de daarvoor noodzakelijke stukken, zoals
genoemd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Pekela, op verzoek van het college
per omgaande te verstrekken.
6.Na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde bescheiden wordt door het college beoordeeld of er
aanleiding bestaat het persoonsgebonden budget geheel of ten dele terug te vorderen of te verrekenen.

Artikel 7 Eigen bijdragen en eigen aandeel
Bij het verstrekken van individuele voorzieningen op grond van de wet is de aanvrager een eigen bijdrage verschuldigd of wordt de financiële tegemoetkoming afgestemd op het inkomen. Het college
legt in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Pekela de omvang van deze eigen inbreng
vast.

Hoofdstuk 3. Hulp bij het huishouden
Artikel 8 Vormen van hulp bij het huishouden
De door het college, ter compensatie van beperkingen ten gevolge van ziekte of gebrek bij het voeren
van een huishouden, te verstrekken voorziening kan bestaan uit:
een algemene voorziening waaronder algemene hulp bij het huishouden;
a.
hulp bij het huishouden in natura;
b.
een persoonsgebonden budget te besteden aan hulp bij het huishouden.
c.

Artikel 9 Primaat van de algemene hulp bij het huishouden
1.Een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g. onderdeel 4, 5 en 6 van de wet kan voor de
in artikel 8 onder a. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht indien
aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek of
a.
problemen bij het uitvoeren van de mantelzorg
b.
het zelf uitvoeren van een of meer huishoudelijke taken onmogelijk maken en de algemene hulp bij het
huishouden dit snel en adequaat kan oplossen.
2.Een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 4, 5 en 6 van de wet kan voor de
in artikel 8 onder b. en c. vermelde voorzieningen in aanmerking worden gebracht als
de in het eerste lid genoemde voorziening een onvoldoende oplossing biedt of
a.
niet beschikbaar is.
b.

Artikel 10 Gebruikelijke zorg
In afwijking van het gestelde in artikel 9 komt een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g.,
onderdeel 4, 5 en 6 van de wet niet in aanmerking voor hulp bij het huishouden als tot de leefeenheid
waar deze persoon deel van uitmaakt een of meer huisgenoten behoren die wel in staat zijn het huishoudelijk werk te verrichten.

Artikel 11 Omvang van de hulp bij het huishouden
De omvang van de voorziening huishoudelijke verzorging wordt uitgedrukt in klassen, waarbij de volgende klassen met de daarbij behorende uren kunnen worden toegekend:
Klasse 1, 0 tot en met 1,9 uur per week;
Klasse 2, 2 tot en met 3,9 uur per week;
Klasse 3, 4 tot en met 6,9 uur per week;
Klasse 4, 7 tot en met 9,9 uur per week;
Klasse 5, 10 tot en met 12,9 uur per week;
Klasse 6, 13 tot en met 15,9 uur per week.

Artikel 12 Omvang van het persoonsgebonden budget
De bedragen die per klasse in de vorm van een persoonsgebonden budget worden verstrekt, worden
jaarlijks door het college vastgesteld en vastgelegd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Pekela.
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Hoofdstuk 4. Woonvoorzieningen
Artikel 13 Vormen van woonvoorzieningen
De door het college, ter compensatie van beperkingen bij het voeren van een huishouden, te verstrekken
woonvoorziening kan bestaan uit:
een algemene woonvoorziening;
a.
een woonvoorziening in natura;
b.
een persoonsgebonden budget te besteden aan een woonvoorziening;
c.
een financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening.
d.

Artikel 14 Primaat algemene woonvoorzieningen en recht op individuele woonvoorzieningen
1.

2.

Een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 5 en 6 van de wet kan voor de
in artikel 13, onder a. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht indien aantoonbare
beperkingen op grond van ziekte of gebrek een aanpassing aan de woning noodzakelijk maken
en de algemene woonvoorziening dit snel en adequaat kan oplossen.
Een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 5 en 6 van de wet kan voor de
in artikel 13, onder b. c. en d. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht indien de in
het vorige lid genoemde oplossing niet aanwezig is of niet tot een snelle en adequate oplossing
leidt.

Artikel 15 Soorten individuele woonvoorzieningen
De in artikel 13 onder b., c. en d. genoemde voorzieningen kunnen bestaan uit:
een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten;
a.
een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening;
b.
een niet bouwkundige of niet woontechnische woonvoorziening;
c.
een uitraasruimte.
d.

Artikel 16 Primaat van de verhuizing
1.

2..

3.

Een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 5 en 6 van de wet kan voor
een voorziening als bedoeld in artikel 15 onder a. in aanmerking worden gebracht wanneer aantoonbare beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek het normale gebruik van de woning belemmeren.
Een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 5 en 6 van de wet kan voor
een voorziening als bedoeld in artikel 15onder b. en c. in aanmerking worden gebracht wanneer
de in het eerste lid genoemde voorziening niet mogelijk is of niet de goedkoopst adequate voorziening is.
Een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 5 en 6 van de wet kan voor
een voorziening als bedoeld in artikel 15, onder d. in aanmerking worden gebracht wanneer
sprake is van een op basis van aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek aanwezige
gedragsstoornis met ernstig ontremd gedrag tot gevolg waarbij alleen het zich kunnen afzonderen
kan leiden tot een situatie waarin deze persoon tot rust kan komen.

Artikel 17 Primaat van de losse woonunit
Indien een bouwkundige woonvoorziening bestaat uit een aanbouw aan of een aanzienlijke verbouwing
van een woning die niet het eigendom is van een verhuurder, die bereid is de aangepaste woning blijvend
ter beschikking te stellen van personen die op basis van aantoonbare beperkingen ten gevolge van
ziekte of gebrek behoefte hebben aan een dergelijke woning, zal het college een herplaatsbare losse
woonunit verstrekken indien daartegen geen bezwaren van overwegende aard bestaan.

Artikel 18 Uitsluitingen
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op het treffen van voorzieningen aan:
hotels/pensions, trekkerswoonwagens, kloosters, tweede woningen, vakantiewoningen, recreatie1.
woningen, kamerverhuur.
specifiek op gehandicapten en ouderen gerichte woongebouwen voor wat betreft voorzieningen
2.
in gemeenschappelijke ruimten of voorzieningen die bij nieuwbouw of renovatie zonder noemenswaardige meerkosten meegenomen kunnen worden.

Artikel 19 Hoofdverblijf
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1.
2.

3.

Een woonvoorziening wordt slechts verleend indien de aanvrager zijn hoofdverblijf heeft of zal
hebben in de woonruimte waaraan de voorziening wordt getroffen.
In afwijking van het gestelde in het eerste lid kan een woonvoorziening getroffen worden voor
het bezoekbaar maken van één woonruimte indien de aanvrager zijn hoofdverblijf heeft in een
AWBZ-instelling.
De aanvraag voor het bezoekbaar maken wordt ingediend in de gemeente waar de aan te passen
woning staat. De bezoekbaar te maken woning / aan te passen woning moet in de gemeente Pekela staan.

Artikel 20 Beperkingen
De aanvraag voor een woonvoorziening als bedoeld in dit hoofdstuk wordt geweigerd indien:
de noodzaak tot het treffen van de woonvoorziening het gevolg is van een verhuizing waartoe op
a.
grond van belemmeringen bij het normale gebruik van de woning ten gevolg van ziekte of gebrek
geen aanleiding bestond en er geen andere belangrijke reden aanwezig was;
de aanvrager niet is verhuisd naar de voor zijn of haar beperkingen op dat moment beschikbare
b.
meest geschikte woning, tenzij daarvoor tevoren schriftelijk toestemming is verleend door het
college;
deze betrekking heeft op voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten anders dan automatische
c.
deuropeners, hellingbanen en extra trapleuningen;
- de aanvrager voor het eerst zelfstandig gaat wonen,
d.
de gehandicapte verhuisd is vanuit of naar een woonruime die niet geschikt is het gehele
jaar door bewoond te worden
de gehandicapte verhuisd is naar een AWBZ-instelling of een andere instelling gericht op
het verstrekken van zorg,
in de verlaten woonruimte geen problemen met het normale gebruik van de woning zijn
ondervonden;
e.

de verhuizing heeft plaatsgevonden voordat burgemeester en wethouders schriftelijk op de aanvraag hebben beschikt.

Artikel 21 Terugbetaling bij verkoop
De eigenaar-bewoner, die krachtens deze verordening een woonvoorziening heeft ontvangen die leidt
tot waardestijging van de woning, dient bij verkoop van deze woning binnen een periode van 10 jaar
na gereedmelding van de voorziening, deze verkoop van de woning onverwijld aan het college te
melden. De meerwaarde van de woning dient volgens het in het Besluit maatschappelijke ondersteuning
gemeente Pekela door het college vastgelegde afschrijvingsschema te worden terugbetaald.

Hoofdstuk 5. Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel
Artikel 22 Vormen van vervoersvoorzieningen
De door het college, ter compensatie van beperkingen bij het zich lokaal verplaatsen te verstrekken
voorziening kan bestaan uit:
een algemene voorziening waaronder een collectieve vervoersvoorziening;
a.
een vervoersvoorziening in natura;
b.
een persoonsgebonden budget te besteden aan een vervoersvoorziening.
c.

Artikel 23 Het recht op een algemene vervoersvoorziening
Een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 5 en 6 van de wet kan voor de in
artikel 22 onder a. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht indien aantoonbare beperkingen
op grond van ziekte of gebrek:
het gebruik van het openbaar vervoer of
a.
het bereiken van het openbaar vervoer onmogelijk maken.
b.

Artikel 24 Het primaat van het collectief vervoer
Een persoon als bedoeld in eerste lid, onder g, onderdeel 5 en 6 van de wet kan voor de in artikel 20,
onder b. en c. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht wanneer:
aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek het gebruik van een collectief systeem
a.
als bedoeld in artikel 20 onder a., onmogelijk maken dan wel
een collectief systeem als bedoeld in artikel 22 onder a., niet aanwezig is.
b.
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Artikel 25 Algemeen gebruikelijke vervoersvoorzieningen
Indien het inkomen van een ongehuwde persoon of het gezamenlijk inkomen van gehuwde personen
meer bedraagt dan 1.5 maal in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Pekela voor de
diverse categorieën genoemde inkomensgrenzen, wordt het bezit van een personenauto algemeen
gebruikelijk geacht, zodat een auto of een met een auto vergelijkbare voorziening en de daarmee samenhangende gebruiks- en onderhoudskosten niet in aanmerking komen voor verstrekking of vergoeding.

Artikel 26 Omvang in gebied en in kilometers
1.

2.

Bij de te verstrekken vervoersvoorziening wordt ten aanzien van de vervoersbehoefte ten behoeve
van maatschappelijke participatie uitsluitend rekening gehouden met de verplaatsingen in de directe woon- en leefomgeving in het kader van het leven van alledag, tenzij zich een uitzonderingssituatie voordoet waarbij het gaat om een bovenregionaal contact, dat uitsluitend door de aanvrager
zelf bezocht kan worden, terwijl het bezoek voor de aanvrager noodzakelijk is om dreigende vereenzaming te voorkomen.
De te verstrekken vervoersvoorziening zal maatschappelijke participatie door middel van lokale
verplaatsingen met tenminste een omvang per jaar van 1500 kilometer met een bandbreedte tot
2000 kilometer mogelijk maken.

Hoofdstuk 6. Verplaatsen in en rond de woning
Artikel 27 Vormen van rolstoelvoorzieningen
De door het college, ter compensatie van beperkingen bij het verplaatsen in en om de woning dan wel
voor sportbeoefening te verstrekken voorziening kan bestaan uit:
een algemene voorziening waaronder een algemene rolstoelvoorziening;
a.
een rolstoelvoorziening in natura;
b.
een persoonsgebonden budget te besteden aan een rolstoelvoorziening;
c.
een persoonsgebonden budget te besteden aan een sportrolstoel.
d.

Artikel 28 Primaat algemene rolstoelvoorziening bij incidenteel rolstoelgebruik en sportrolstoel
1.

2.

3.

Een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g., onderdeel 5 en 6 van de wet kan voor
de in artikel 27, onder a. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht indien aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek incidenteel zittend verplaatsen in en rond de
woning noodzakelijk maken en hulpmiddelen die verstrekt worden op grond van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten of een andere wettelijke regeling geen adequate oplossing bieden.
Een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g., onderdeel 5 en 6 van de wet kan voor
de in artikel 27, onder b. en c. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht indien aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek dagelijks zittend verplaatsen in en om de
woning noodzakelijk maken en hulpmiddelen die verstrekt worden op grond van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten of een andere wettelijke regeling geen adequate oplossing bieden.
Een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 5 en 6 van de wet kan voor de
in artikel 27, onder d. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht indien aantoonbare
beperkingen op grond van ziekte of gebrek sportbeoefening zonder sportrolstoel onmogelijk
maken.

Artikel 29 Aanspraak op rolstoelvoorzieningen voor AWBZ-bewoners
In uitzondering op het gestelde in artikel 27, lid 2 ;
komt een persoon die verblijft in een op grond van artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen erkende instelling uitsluitend voor een rolstoel in aanmerking indien hij geen recht heeft op een rolstoel,
verstrekt op grond van de AWBZ.

Hoofdstuk 7 Het verkrijgen van voorzieningen en het motiveren van besluiten
Artikel 30 Gebruik aanvraagformulier
Een aanvraag dient te worden ingediend door middel van een door het college ter beschikking gesteld
formulier.

Artikel 31 Relatie met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
De aanvraag dient te worden ingediend bij het Zorgloket in Veendam, waar zowel aanvragen voor
voorzieningen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning alsook aanvragen voor zorg op
grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten kunnen worden ingediend.
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Artikel 32 Inlichtingen, onderzoek, advies
1.Het college is bevoegd om,voor zover dit van belang kan zijn voor de beoordeling van het recht op
een voorziening, degene door wie een aanvraag is ingediend:
op te roepen in persoon te verschijnen op een door het college te bepalen plaats en tijdstip en
a.
hem te ondervragen;
op een door het college te betalen plaats en tijdstip door een of meer daartoe aangewezen desb.
kundigen te doen ondervragen en/of onderzoeken.
2.Het college vraagt een door hen daartoe aangewezen adviesinstantie om advies indien:
het handelt om een aanvraag een persoon betreffend die nog niet eerder een aanvraag in het
a.
kader van deze verordening heeft ingediend en het voorziening betreft waarvan de kosten naar
verwachting het bedrag als genoemd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente
Pekela te boven zal gaan;
de gevraagde voorziening om medische redenen wordt afgewezen;
b.
het college dat overigens gewenst vindt.
c.
3.Een aanvrager is verplicht aan het college of de door hen aangewezen adviesinstantie die gegevens
te verschaffen of te doen verschaffen die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag.
4.Bij de advisering zoals genoemd in het eerste lid wordt door de adviseur gebruik gemaakt van de
systematiek zoals neergelegd in de International Classification of Functions, Disabilities and Impairments,
de zogenaamde ICF classificatie.
5.De beschikking vermeldt op welke wijze de genomen beschikking bijdraagt aan het behouden en
bevorderen van de zelfredzaamheid en de normale maatschappelijke participatie van mensen met een
beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.

Artikel 33 Samenhangende afstemming
Het college legt in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Pekela regels vast omtrent
de wijze waarop de verkrijging van individuele voorzieningen samenhangend wordt afgestemd op de
situatie van de aanvrager.

Artikel 34 Wijzigingen in de situatie
Degene aan wie krachtens deze verordening een voorziening is verstrekt, is verplicht aan het college
mededeling te doen van feiten en omstandigheden, waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze
van invloed kunnen zijn op het recht op een voorziening.

Artikel 35 Intrekking van een voorziening
1. Het college kan een beschikking, genomen op grond van deze verordening, geheel of gedeeltelijk
intrekken indien:
niet is voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze verordening;
a.
op grond van gegevens beschikt is en gebleken is dat de gegevens zodanig onjuist waren dat,
b.
waren de juiste gegevens bekend geweest, een andere beslissing zou zijn genomen.
2.Een besluit tot verlening van een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget kan
worden ingetrokken indien blijkt dat de tegemoetkoming of het budget binnen zes maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van het middel waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.

Artikel 36 Terugvordering
1.Ingeval een voorziening is ingetrokken kan een basis daarvan reeds uitbetaalde financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget worden teruggevorderd.
2.In geval het recht op een in eigendom verstrekte voorziening is ingetrokken kan deze voorziening
worden teruggevorderd indien de voorziening is verleend op basis van valselijk verstrekte gegevens.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen
Artikel 37 Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van
deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 38 Indexering
Het college kan jaarlijks per 1 januari de in het kader van deze verordening en het op deze verordening
berustende Besluit Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Pekela geldende bedragen verhogen
of verlagen conform de ontwikkelingen van de prijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.
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Artikel 39 Evaluatie
1.

2.
3.

Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt eenmaal per 4 jaar geëvalueerd. Indien de
evaluatie daartoe aanleiding geeft wordt deze verordening aangepast. Het college zendt hiertoe
telkens na 4 jaar na de inwerkingtreding van de verordening aan de gemeenteraad een verslag
over de doeltreffendheid en de effectiviteit van de verordening in de praktijk.
In afwijking van het vermelde in het voorgaande lid vindt de eerste evaluatie plaats binnen één
jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.
Tenzij de raad eerder, al dan niet onder voorwaarden, besluit tot een verlenging van de geldigheidsduur van deze verordening, geldt deze verordening tot 1 januari 2008.

Artikel 40 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 41 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Pekela 2007.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Pekela van 5 september 2006
waarnemend voorzitter, de heer C. Vredeveld
griffier, de heer G. Wijers

Inspraakverslag concept Kadernota WMO en concept verordening WMO Gemeente Pekela
Inleiding
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft horizontale verantwoording als uitgangspunt voor zowel
het ontwikkelen en vaststellen van beleid als evaluatie en bijsturing van de uitvoering van dit beleid.
Horizontale verantwoording is hiermee breder opgepakt dan alleen verantwoording aan de raad. De
wet voorziet in het betrekken van belanghebbenden in zowel vaststelling als evaluatie van het WMObeleid. Belanghebbenden worden vaak gedefinieerd als consumenten, patiënten en burgers.
De WMO is echter meer omvattender dan de oude wetgeving. In de vaststelling van WVG beleid en
ouderenbeleid was sprake was van gehandicapten, chronisch zieken en ouderen als belanghebbenden.
De WMO is breder en kent ook prestatievelden op beleidsterreinen als het bevorderen van sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten, opvoedingsondersteuning, zorg voor jongeren met problemen,
huiselijk geweld en verslavingszorg.
Daarmee zijn alle burgers van Pekela belanghebbende geworden van de WMO. In de inspraakprocedure
WMO wordt hieraan tegemoet gekomen door belanghebbenden in het WVG-platform en de Seniorenraad
officieel als WMO-platform aan te wijzen. Ook is er een algemene inspraakavond georganiseerd waar
alle burgers en organisaties die actief zijn Pekela werden uitgenodigd voor overleg.
Over deze Inspraakprocedure WMO is op 24 mei overleg geweest tussen de wethouder en de patiëntenorganisaties, de arme kant van Pekela, het WVG-platform en de Seniorenraad Pekela. In dit overleg
zijn geen wezenlijk andere standpunten met betrekking tot de voorgestelde inspraakprocedure WMO
naar voren gekomen. De aanwezigen stemden in met het voorstel zoals het werd aangeboden. Aansluitend heeft het college op 6 juni de inspraakprocedure WMO vastgesteld en ter kennisname toegezonden
aan de raad.
Dit inspraakverslag is een neerslag van de gevoerde gesprekken.
Uitwerking horizontale betrokkenheid
Het college heeft de horizontale betrokkenheid bij de WMO op de volgende wijze uitgewerkt:
ontwikkeling van beleid.
1.
1.1. Op 13 december 2005 heeft er een expertmeeting plaatsgevonden waarbij betrokken organisaties, belanghebbenden en raadsleden waren uitgenodigd. De expertmeeting had als
doel elkaar te informeren over ideeën over de WMO en in workshops onderling te discussiëren naar aanleiding van drie stellingen/vragen. De uitkomst van de workshops is meegenomen in de kadernota WMO en in de verdere uitwerking van het traject.
1.2. Het College heeft het schriftelijke advies over het loket WWZ van de Seniorenraad besproken
in het periodieke overleg van 20 maart 2006. Geconcludeerd werd dat het advies past in het
voorgenomen beleid.
2.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

9

De concept Kadernota WMO en de conceptverordening WMO zijn breed in de inspraak gebracht. Hierbij moet nadrukkelijk opgemerkt worden dat de inspraak plaatsvond onder de
onzekerheid van de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden. De meicirculaire was op
dat moment net bekend. Hierin werd duidelijk dat Pekela een nadeelgemeente is met grote
financiële risico’s. De financiële gevolgen waren op dat moment een discussiepunt tussen
de gemeente en het Ministerie van VWS.
Op 7 juni heeft er een aankondiging in het Pekelder Streekblad gestaan waarin de burgers
werden uitgenodigd voor de inspraakavond op 6 juli in de Kiepe. De nota’s waren vanaf dat
moment op te halen bij de receptie van het gemeentehuis, de afdeling Welzijn en bij de
Steunstee’s in Oude-, Nieuwe- en Boven Pekela. Hiervan is maar door één burger gebruik
gemaakt.
Op 3 juli 2006 heeft het overleg plaatsgevonden tussen de portefeuillehouder WMO, de
Seniorenraad Pekela en het WVG platform Pekela. De deelnemers hadden zich goed voorbereid waardoor er een inhoudelijke discussie plaatsvond. Er werden in dit overleg geen
wijzigingen voorgesteld.
Op 6 juli vond de inspraakavond plaats voor de burgers van Pekela. Hiervoor waren ook de
raadsleden uitgenodigd. Op de avond zelf waren veel raadsleden aanwezig en weinig burgers.
Er zijn die avond vooral veel vragen gesteld over de verordening en de kadernota. Ook hier
werden geen wijzigingen voorgesteld.
Op 11 juli is er overleg geweest met de WWZ partners: Acantus, Oosterlengte, Meander,
Thuiszorg Groningen en Novo. Hier ging begrijpelijkerwijs de belangstelling uit naar de
aanbestedingsprocedure. Hierover kon echter geen mededeling worden gedaan omdat de
procedure juridisch dit niet toestaat.

De raad
3.1.Op 11 juli is er een informatieve raadsvergadering geweest over de WMO. Naast algemene
informatie over de WMO ten behoeve van de nieuwe raadsleden zijn ook de conceptnota’s WMO
informatief behandeld. Vooral de financiële gevolgen van de WMO zijn aan de orde geweest naast
allerlei inhoudelijke vragen. De SP-fractie had veel vragen zodat de wethouder de fractie verzocht
deze vragen schriftelijk te stellen. Dit is inmiddels gebeurd en de beantwoording van de vragen
van de SP worden in de Raad van 5 september samen met de definitieve vaststelling van de kadernota WMO en de verordening WMO behandeld.
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