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W O E R D E N 

Agendapunt: 5. H-2 

Onderwerp: Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Woerden 2015 

De raad van de g e m e e n t e W o e r d e n ; 

gelezen het voorstel d.d. 20 februari 2018 van: 

- burgemeester en wethouders 

18R.00100 

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Woerden 
2015: 

I. Aan artikel 8 wordt een derde lid toegevoegd dat als volgt luidt: 

3. In het geval van een cliënt die zorg mijdt, maar onmiskenbaar zorg nodig heeft, kan het college 
een niet ondertekend ondersteuningsplan of een niet ondertekend verslag van het gesprek als 
bedoeld in artikel 5 van deze verordening in aanmerking nemen als aanvraag voor een 
maatwerkvoorziening. 

II. Artikel 10, eerste lid, komt als volgt te luiden: 

Het college neemt het ondersteuningsplan, dan wel het verslag van het gesprek als bedoeld in artikel 
5 van deze verordening, als uitgangspunt voor de beoordeling van een aanvraag om een (tijdelijke) 
maatwerkvoorziening die dient om het doel van de cliënt te bereiken ter vergroting van diens 
zelfredzaamheid, participatie en overige (leer)ambities in het kader van de wet. 

III. Artikel 13, eerste lid, onder c komt als volgt te luiden: 

c. dat, het ondersteuningsplan, dan wel het verslag van het gesprek als bedoeld in artikel 5 van deze 
verordening, onderdeel is van de beschikking. 

IV. Dit besluit wordt op de wettelijk voorgeschreven wijze bekendgemaakt. 

V. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 
2017. 



Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden^ 

openbare vergadering, gehouden op 28 maart 20^6 

De griffier, De voorzitter 

obeas 


