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ondersteuning gemeente Dalfsen; 
- Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen; 
- Belangrijkste wijzigingen ten opzicht van de huidige verordening; 
- Conceptverslag Wmo-raad d.d. 29 oktober 2009 
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Voorstel: 

1. akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen; 
2. de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen vast te stellen. 

 

Inleiding:
Per 1 januari 2010 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning gewijzigd.
 
Beleidskader en rol gemeente:
De wetswijziging richt zich op hulp bij het huishouden en wel met name op het feit dat zorginstellingen bij 
het verlenen van hulp bij het huishouden (de zorg in natura) alleen gebruik mogen maken van personeel in 
loondienst en niet meer van alfahulpen. Op dit punt moet de gemeentelijke verordening vóór 1 januari 2010 
worden aangepast. De bestaande keuzemogelijkheid tussen de voorziening in natura en het 
persoonsgebonden budget moet namelijk worden aangepast in een keuze tussen het ontvangen van een 
voorziening in natura, of een persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor een alfahulp. 
 
- aanpassing  
De huidige gemeentelijke verordening is gebaseerd op de VNG-modelverordening. Ook nu heeft de VNG 
een modelverordening aangeleverd voor de gevolgen van de wetswijziging. Deze wijzigingen zijn beperkt. 
Hiernaast zijn er, qua tekst of formulering, verschillende kleine wijzigingen (o.a. op basis van jurisprudentie) 
in de verordening aangebracht. Naast deze tekstuele wijzigingen is het tegelijkertijd de bedoeling bij hulp 
bij het huishouden over te gaan van klassen naar uren. De voornaamste reden is zowel cliënten als 
leveranciers duidelijkheid te geven over de omvang van de hulp. Nu wordt de hulp uitgedrukt in klassen, 
zoals bijvoorbeeld klasse 1 (0 t/m 1,9 uur per week) en is het de bedoeling de hulp uit te drukken in uren en 
minuten, bijvoorbeeld 1 uur en 30 minuten per week. Zo weet iedereen direct waar hij/zij aan toe is. 

 
De belangrijkste voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de huidige verordening zijn in een bijlage 
weergegeven. 

 

 



 

 

 

  

 

   

 

 

 

Alternatieven:
Niet van toepassing.
 
Financieel kader:
Niet van toepassing.
 
Communicatie:

1. De conceptVerordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen is 
besproken met de Wmo-raad. Op basis hiervan is de verordening aangepast. De aanpassingen en 
de aangepaste verordening zijn naar de Wmo-raad toegestuurd; 

2. na vaststelling zal publicatie op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


