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Agendapunt: 9 
Onderwerp: Aanpassing Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen 
  
Commissie: 06-04-2010, nr. 9 
Raadsvoorstel: 23-03-2010, nr. 39 
  
Portefeuillehouder : dhr. T. de Vries 
Beleidsterrein: Project: WMO smal (zorg) 
Programma: Soc. Voorzieningen en maatsch. dienstverlening 
  
Ter inzage (o.m.) : - B&W-advies 389, aanpassing Verordening voorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Dalfsen; 
- Geconsolideerde versie  (incl. wijzigingen) Verordening voorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Dalfsen; 
- Uitspraak rechtbank Zwolle-Lelystad van 3 maart 2010. 
- Brief VNG d.d. 1 oktober 2009 

  
Informant: L. Kortstee 

E. l.kortstee@dalfsen.nl 
T. (0529) 48 83 46 

 

 
Voorstel:

1. Akkoord te gaan met voorgestelde wijzigingen; 
2. De 1

e
 verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Dalfsen vast te stellen. 
 
 
Inleiding:
Op 16 maart 2010 is de uitspraak van Rechtbank Zwolle-Lelystad ontvangen, betreffende het ingestelde 
beroep tegen de oplegde eigen bijdrage hulp bij het huishouden. Hierbij is het CAK en hiermee ook de 
gemeente in het ongelijk gesteld. Dit betekent dat wij de reeds in rekening gebrachte eigen bijdrage zullen 
moeten terug betalen.Ter info: tegen deze uitspraak is door het CAK hoger beroep ingesteld bij de Centrale 
Raad van Beroep. 
 
Beleidskader en rol gemeente
Centraal punt dat hierbij aan de orde komt, is de vraag: Mag de gemeenteraad de bevoegdheid eigen 
bijdragen vast te stellen aan het college delegeren ? Volgens de rechtbank Zwolle-Lelystad mag dit niet en 
verwijst hierbij o.a. naar een uitspraak van de rechtbank Arnhem. Vanuit de VNG is meerdere malen, ook 
op basis van onze vraag eind 2009, aangegeven dat de gemeenteraad deze bevoegdheid wel mag 
delegeren aan het College. De modelverordening van de VNG en de gemeentelijke verordening is op dit 
punt dan ook niet aangepast. Bij de Centrale Raad van Beroep dient inmiddels hoger beroep over een 
soortgelijke kwestie in de gemeente Wijchen. Begrepen is dat een uitspraak hierover niet eerder te 
verwachten is dan medio 2010. 
 
Alhoewel de verwachting is dat de Centrale Raad van Beroep uiteindelijk zal oordelen dat het college het 
bevoegde bestuursorgaan is, is het toch wenselijk om op dit moment te besluiten de Verordening op het 
punt van de eigen bijdrage aan te passen. Dan is er absolute zekerheid dat het bevoegde bestuursorgaan 
het eigen bijdrage beleid heeft vastgesteld. Ook kan dan tegelijkertijd een kleine aanvulling op het treffen 
van voorzieningen in woongebouwen die specifiek gericht zijn op mensen met beperkingen worden 



 
 
 

  

 
   

 

aangebracht. Deze wijziging houdt in dat bij dergelijke woongebouwen verwacht mag worden dat, in 
verband met toegankelijkheid, voorzieningen zijn getroffen in gemeenschappelijke ruimten. Dit is vaste 
jurisprudentie en wordt in de praktijk reeds toegepast. 
 
Alternatieven:
Alsnog kan besloten wordt niets te doen en de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over een 
soortgelijke kwestie in de gemeente Wijchen af te wachten
 
Financieel kader:
Niet van toepassing
 
Communicatie:
De voorgestelde wijzigingen zijn administratief juridische aanpassingen. Er is geen sprake van een 
inhoudelijke wijziging. Inspraak is dan ook niet aan de orde. Wel zullen deze wijzigingen aan de Wmo-raad 
worden medegedeeld.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 

 


