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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 8 U noemt in het raadsvoorstel uitsluitend voordelen. Wat zijn 

de nadelen? 

 

Een belangrijk nadeel - langere behandeltermijn - wordt 

weggenomen als onderhavig voorstel wordt aangenomen. 

Een apart raadsbesluit over toepassing is dan niet meer 

nodig. Als nadeel in het voorstel is wel genoemd dat een 

negatieve uitspraak over één van de gecoördineerde 

besluiten gevolg kan hebben voor de andere. 

 

2 8 Aangezien de raad minder zicht/grip heeft in de nieuwe 

situatie (na het aannemen van dit agendapunt), is het 

wenselijk dat u per kwartaal of jaar het aantal aanvragen – 

afgehandeld via de coördinatieregeling - terug meldt. Kan 

dat? 

 

Indien de coördinatieregeling wordt toegepast met een 

bestemmingsplan dan wordt, zoals vermeld in het voorstel, 

de raad daarover sowieso geïnformeerd. Indien de regeling 

wordt toegepast met een uitwerkingsplan of een 

wijzigingsplan, waarvoor het college het bevoegde orgaan 

is, kan dat eventueel ook aan de raad worden terug 

gemeld. 

 

3 12 Typo in verordening blz 2 art 4 lid 2  “overgelegd” 

 

Conform de Taalunie is ‘overgelegd’ het voltooid deelwoord 

van ‘overleggen’ in de betekenis van ‘overhandigen’. In de 

betekenis van ‘beraadslagen’ is het voltooid deelwoord 

‘overlegd’. Het staat hier dus correct. 

 

4 12 Verordening art 7 lid 1: hebben we de totale cijfers van 

2015 dan scherp – immers niet alle facturen over 2015 zijn 

ontvangen? 

 

Van ontbrekende facturen is met name sprake bij de 

nieuwe taken die met de Wmo 2015 naar de gemeente zijn 

gekomen. 

Voor HbH zijn de meeste facturen over 2015 ontvangen. 

Voor de ontbrekende periodefacturen is een schatting 

gemaakt o.b.v. de facturen uit de eerdere perioden. 

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

5 12 Wordt de fysieke dienstverlening werkelijk anders (qua 

inhoud) door de transformatie of noemen we het nu 

integrale thuisondersteuning en heette dat vroeger HbH. 

Valt de persoonlijke verzorging onder de Zvw en niet de 

WMO ? 

 

a) Integrale thuisondersteuning betreft de samenhang en 

afstemming tussen de verschillende vormen van een 

brede ondersteuning in de thuissituatie, gericht op 

preventie, het hervinden van welzijn en welbevinden en 

het langer thuis kunnen wonen. Het kan gaan om HbH, 

maar ook om begeleiding, persoonlijke verzorging, 

mantelzorgondersteuning, administratieve hulp, 

signaleren van ontwikkelingen in zelfredzaamheid en 

participatie etc. De verwachting is dat er integrale 

functies gaan ontstaan op het grensvlak van 

Huishoudelijke hulp, Begeleiding en Persoonlijke 

Verzorging. Voor mensen met alleen een indicatie voor 

eenvoudige schoonmaakondersteuning, speelt dit 

laatste minder, maar is er wel behoefte aan signalering. 

b) De extramurale persoonlijke verzorging (hulp bij het 

aankleden, eten, drinken, wassen, toiletgebruik e.d.) is 

grotendeels ondergebracht bij de verzekeraars, omdat 

dit vaak samenhangt met de verpleging die zij 

ontvangen.  

Voor mensen met een ‘regieprobleem’, die aansporing 

nodig hebben maar zichzelf wel kunnen wassen en 

aankleden, is deze ondersteuning onderdeel geworden van 

begeleiding in de Wmo. Ook de hulp bij persoonlijke 

verzorging tijdens dagbesteding valt onder de Wmo. 

 

6 12 Art 12 mist een aantal woorden.  

 

Artikel 12 is als volgt taalkundig correct (‘leidt’ i.p.v. ‘leiden’) 

en hopelijk beter leesbaar (met komma’s na ‘voor zover 

toepassing’ en ‘transitie’): Burgemeester en wethouders 

kunnen de bepalingen in deze verordening, met 

uitzondering van artikel 2, buiten toepassing laten of 

daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op de in 

artikel 2 genoemde belangen van transformatie en transitie, 

leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

7 14 Op de figuur ligging plangebied wordt deels een strook aan 

het Middenpad aangeduid met rood. Echter, in de stukken 

staat nergens de straatnaam Middenpad? 

 

Dit zijn weliswaar woningen die aan het Middenpad liggen, 

maar ze liggen in het bestemmingsplan Appels en 

perenpad. In de toekomst gaan we alle bestemmings-

plannen samenvoegen tot één bestemmingsplan 

 

 


