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Van: college van burgemeester en wethouders 
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Portefeuillehouder(s) : wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : WMO 
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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 32 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Kees de Bruijn 
van de Fractie van CDA 
over Uitvoeringsregeling WMO 

Beantwoording van de vragen: 

1. Hoeveel budgethouders uit de uitzonderinqscategorie zijn er in de gemeente Oudewater die te maken 
krijgen met de nieuwe Uitvoeringsregeling. 

2. Gaat het college de nieuwe uitvoeringsregeling toepassen en zo ja, op welke wijze gaat het college 
inhoud geven aan deze nieuwe uitvoeringsregeling zoals beschreven in de brief van de VNG d.d. 13 
december 2018 met kenmerk TIP/11201801095. 

Vooralsnog gaat het college de nieuwe uitvoeringsregeling niet toepassen. 

3. Indien het college de nieuwe regeling niet gaat toepassen. Wat zijn daar de argumenten voor en wat 
betekent dat voor betreffende budgethouders. 

In de nieuwe uitvoeringsregeling wordt niet meer gewerkt met een zorgovereenkomst, maar met een 
verklaring. Een combinatie van werken met een zorgovereenkomst én een verklaring kan niet. Op dit 
moment is de inhoud van de verklaring nog niet bekend. Alle budgethouders in de gemeente Oudewater 
betalen het wettelijke minimumloon en daarom wacht het college de ontwikkelingen af. Daarnaast bestaat 
er naast de uitvoeringsregeling ook een alternatieve oplossing. Bijvoorbeeld als het gaat om het logeren 
van een kind bij een familielid, kan het Stadsteam ook een x aantal uren waarop feitelijk individuele 
begeleiding informeel wordt gegeven beschikken. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 19.007167 
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Vragen art. 32 RvO van de CDA-fractie.     

 
 

Geacht College, 

 

Bij de ingekomen stukken (nr 26) voor de Raadsvergadering van 7 februari 2019 was een brief 

gevoegd van de VNG met betrekking tot de Uitvoeringsregeling WMO. 

De CDA-fractie heeft daarover de volgende vragen: 

 

1. Hoeveel budgethouders uit de uitzonderingscategorie zijn er in de gemeente Oudewater die 

te maken krijgen met de nieuwe Uitvoeringsregeling. 

 

2. Gaat het college de nieuwe uitvoeringsregeling toepassen en zo ja, op welke wijze gaat het 

college inhoud geven aan deze nieuwe uitvoeringsregeling zoals beschreven in de brief van 

de VNG d.d. 13 december 2018 met kenmerk TIP/11201801095. 

 

3. Indien het college de nieuwe regeling niet gaat toepassen. Wat zijn daar de argumenten voor 

en wat betekent dat voor betreffende budgethouders. 

 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Kees de Bruijn 

Raadslid CDA 

12 februari 2019 

 

 


