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Onderwerp: 

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Woerden 2015 

Samenvatting: 

De raad wordt voorgesteld om artikel 8, 10, en 13 van de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Woerden 2015 te wijzigen. 
In de praktijk is het niet altijd mogelijk om een ondersteuningsplan als basis te laten dienen voor de 
toekenning van een maatwerkvoorziening. In de Verordening staan bepalingen die op dit punt 
onderling niet met elkaar in overeenstemming zijn. In onderhavig voorstel wordt duidelijker 
vastgelegd dat een ondersteuningsplan én een verslag van het 'keukentafelgesprek' ieder apart als 
basis kunnen dienen voor toekenning van een maatwerkvoorziening. Een zorgmijdende cliënt stelt 
geen ondersteuningsplan op, terwijl een voorziening dringend nodig kan zijn. In dit geval kan het 
verslag van het 'keukentafelgesprek' de basis van de aanvraag zijn. 
Daarnaast zal een zorgmijdende cliënt een ondersteuningsplan of verslag veelal niet willen 
ondertekenen. Het toekennen van een maatwerkvoorziening is bij zorgmijdende cliënten nu ook 
mogelijk zonder ondertekend ondersteuningsplan of ondertekend verslag van het 
keukentafelgesprek. 

18R.00096 

Gevraagd besluit: 

De raad besluit: 
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. 
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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. 

Inleiding 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

De externe accountant heeft geconstateerd dat in een dossier van een toegekende 
maatwerkvoorziening geen ondertekend ondersteuningsplan aanwezig was. De externe accountant 
heeft aangegeven zijn goedkeuring aan de jaarrekening 2017 te onthouden als dit niet met 
terugwerkende kracht in de Verordening wordt hersteld. Dit moet vóór 1 april 2018 gebeuren, zodat 
de raadsvergadering van eind maart de enige mogelijkheid is. 
Met de wijziging wordt het mogelijk tot een rechtsgeldige verstrekking van een maatwerkvoorziening 
te komen bij zorgmijders, ook zonder een ondertekend ondersteuningsplan of ondertekend verslag 
van de cliënt zelf. 

Participatieproces 

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen 

Het betreft een technische wijziging van de Verordening, die noodzakelijk is als gevolg van de 
controle door de externe accountant. 

Samenwerking met andere gemeenten 
N.v.t. 

Wat willen we bereiken? 

Tot een rechtsgeldige verstrekking van een maatwerkvoorziening te komen bij zorgmijders, ook 
zonder een ondertekend ondersteuningsplan of verslag van de cliënt zelf. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

In de Verordening mogelijk maken dat naast het ondersteuningsplan, ook het verslag van het 
keukentafelgesprek, als basis kan dienen voor een maatwerkvoorziening. Twee bepalingen van de 
Verordening zijn op dit punt niet in overeenstemming met elkaar. 
Daarnaast in de Verordening mogelijk maken dat ook een niet ondertekend ondersteuningsplan en 
een niet ondertekend verslag als basis kunnen dienen vooreen maatwerkvoorziening. 

Argumenten 

1.11n het geval van zorgmijdende cliënten kan het verslag van het 'keukentafelgesprek' als basis 
dienen voor een maatwerkvoorziening. 
Bij zorgmijdende cliënten wordt niet altijd een ondersteuningsplan opgesteld, aangezien de cliënt 
daar niet aan meewerkt. In deze situaties wordt volstaan met het verslag van het 
'keukentafelgesprek' als aanvraag en basis voor een maatwerkvoorziening. 
In de huidige Verordening is dit niet goed geregeld, aangezien twee bepalingen op dit punt niet 
overeenstemmen. Artikel 8, tweede lid en artikel 10, eerste lid van de Verordening worden met 
elkaar in overeenstemming gebracht, door in artikel 10 aan te geven dat ook een verslag van het 
keukentafelgesprek als basis voor een aanvraag kan dienen. 

1.2 Zorgmijdende cliënten ondertekenen een ondersteuningsplan of verslag van het 
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keukentafelgesprek niet. 
Een zorgmijdende cliënt ondertekent een ondersteuningsplan of een verslag van het 
keukentafelgesprek vaak niet. Toch is een maatwerkvoorziening in deze situaties vaak dringend 
noodzakelijk. Deze problematiek wordt overal in den lande gesignaleerd en in de praktijk opgelost, 
maar moet ook in de Verordening goed worden geregeld. Het is noodzakelijk om in deze gevallen 
van zorgmijdende cliënten vast te leggen dat het mogelijk is om een niet ondertekend 
ondersteuningsplan of een niet ondertekend verslag als aanvraag in behandeling te kunnen nemen. 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

De externe accountant heeft aangegeven zijn goedkeuring aan de jaarrekening 2017 te onthouden 
als dit niet met terugwerkende kracht in de Verordening wordt hersteld. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

Met deze technische wijziging van de Verordening wordt een in de praktijk geconstateerde noodzaak 
van zorg voor zorgmijders met terugwerkende kracht juridisch geregeld. Het besluit heeft geen 
financiële gevolgen. 

Communicatie 

N v t . 

Vervolgproces 

N v t . 

Bevoegdheid raad: 

Artikel 147 van de Gemeentewet. Artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

Bijlagen: 

Raadsbesluit: 18R.00100 

College van burgemeester en wethouders De indiener: 

De burgeme De secretaris 

VJ drs. M.H.J. va 
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RAADSBESLUIT 
18R.00100 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Woerden 2015 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

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

- burgemeester en wethouders 

 

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 in zijn 



 openbare vergadering, gehouden op 28 maart 2018 

 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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