
De raad van de gemeente Roosendaal, 

gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, 

gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 

2.3.6, vierde lid en 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; 

gezien het advies van de commissie Omgeving van 8 april 2015, 

Besluit 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Roosendaal 2015 

Artikel l  Wijziging verordening  
 
De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 wordt gewijzigd als 
volgt.  
 

Art Bestaande tekst Nieuwe tekst 

 
4 lid 5 
 

 

Voor het persoonlijk plan, zoals bedoeld in het 

vorige lid, maakt de cliënt gebruik van een 

door de gemeente vastgesteld format.  

 

(Vervallen.) 

 
5 lid 1  
sub  
a t/m g 

1. Het college onderzoekt in een gesprek 

tussen deskundigen en de degene door of 

namens wie de melding is gedaan, dan 

wel diens vertegenwoordiger en waar 

mogelijk met de  mantelzorger of 

mantelzorgers en desgewenst familie, zo 

spoedig mogelijk en voor zover nodig: 

a. de behoeften, persoonskenmerken 

en voorkeuren van de cliënt; 

b. het gewenste resultaat van het 

verzoek om ondersteuning; 

c. de mogelijkheden om op eigen kracht 

of met gebruikelijke hulp of algemeen 

gebruikelijke voorzieningen zijn 

zelfredzaamheid of zijn participatie te 

handhaven of te verbeteren, of te 

voorkomen dat hij een beroep moet 

doen op een maatwerkvoorziening;  

d. de mogelijkheden om met 

mantelzorg of hulp van andere 

personen uit zijn sociaal netwerk te 

komen tot verbetering van zijn 

zelfredzaamheid of zijn participatie, of 

te voorkomen dat hij een beroep moet 

doen op een maatwerkvoorziening; 

e. de behoefte aan maatregelen ter 

ondersteuning van de mantelzorger 

van de cliënt; 

 

1. Het college onderzoekt in een gesprek 

tussen deskundigen en de degene door of 

namens wie de melding is gedaan, dan 

wel diens vertegenwoordiger en waar 

mogelijk met de  mantelzorger of 

mantelzorgers en desgewenst familie, zo 

spoedig mogelijk en voor zover nodig: 

a. de behoeften, persoonskenmerken 

en voorkeuren van de cliënt; 

b. het gewenste resultaat van het 

verzoek om ondersteuning; 

c. de mogelijkheden om op eigen kracht 

of met gebruikelijke hulp of algemeen 

gebruikelijke voorzieningen zijn 

zelfredzaamheid of zijn participatie te 

handhaven of te verbeteren, of te 

voorzien in zijn behoefte aan 

beschermd wonen of opvang;  

d. de mogelijkheden om met 

mantelzorg of hulp van andere 

personen uit zijn sociaal netwerk te 

komen tot verbetering van zijn 

zelfredzaamheid of zijn participatie, of 

te voorzien in zijn behoefte aan 

beschermd wonen of opvang; 

e. de behoefte aan maatregelen ter 

ondersteuning van de mantelzorger 

van de cliënt; 

 



f. de mogelijkheden om met 

gebruikmaking van een algemene 

voorziening, zoals opgenomen in het 

beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 

van de wet, of door het verrichten van 

maatschappelijk nuttige activiteiten te 

komen tot verbetering van zijn 

zelfredzaamheid of zijn participatie, of 

te voorkomen dat hij een beroep moet 

doen op een maatwerkvoorziening; 

g. de mogelijkheden om door middel 

van voorliggende voorzieningen of 

door samen met zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders als bedoeld in de 

Zorgverzekeringswet en andere 

partijen op het gebied van publieke 

gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, 

welzijn, wonen, werk en inkomen, te 

voorzien in de behoefte aan 

maatschappelijke ondersteuning; 

 

f. de mogelijkheden om met 

gebruikmaking van een algemene 

voorziening, zoals opgenomen in het 

beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 

van de wet, of door het verrichten van 

maatschappelijk nuttige activiteiten te 

komen tot verbetering van zijn 

zelfredzaamheid of zijn participatie of 

te voorzien in zijn behoefte aan 

beschermd wonen of opvang;  

g. de mogelijkheden om door middel 

van voorliggende voorzieningen of 

door samen met zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders als bedoeld in de 

Zorgverzekeringswet en andere 

partijen op het gebied van publieke 

gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, 

welzijn, wonen, werk en inkomen, te 

komen tot een zo mogelijk 

afgestemde dienstverlening met het 

oog op de behoefte aan verbetering 

van zijn zelfredzaamheid of zijn 

participatie aan beschermd wonen 

en opvang; 

 

 
8  
lid 2 en 3 
 

2. Een cliënt komt in aanmerking voor een 

maatwerkvoorziening: 

a. ter compensatie van de beperkingen 

in de zelfredzaamheid of participatie 

die de cliënt ondervindt, voor zover de 

cliënt deze beperkingen naar het 

oordeel van het college niet op eigen 

kracht, met gebruikelijke hulp, met 

mantelzorg of met hulp van andere 

personen uit zijn sociale netwerk dan 

wel met gebruikmaking van algemeen 

gebruikelijke voorzieningen of 

algemene voorzieningen kan 

verminderen of wegnemen. De 

maatwerkvoorziening levert, rekening 

houdend met de uitkomsten van het in 

artikel 5 bedoelde onderzoek, een 

passende bijdrage aan het realiseren 

van een situatie waarin de cliënt in 

staat wordt gesteld tot 

zelfredzaamheid en/of participatie en 

zo lang mogelijk in de eigen 

leefomgeving kan blijven,  

b. ter compensatie van de problemen 

bij het zich handhaven in de 

samenleving van de cliënt met 

psychische of psychosociale 

problemen en de cliënt die de 

2. Een cliënt komt in aanmerking voor een 

maatwerkvoorziening: 

a. ter compensatie van de beperkingen 

in de zelfredzaamheid of participatie 

die de cliënt ondervindt, voor zover de 

cliënt deze beperkingen naar het 

oordeel van het college niet op eigen 

kracht, met gebruikelijke hulp, met 

mantelzorg of met hulp van andere 

personen uit zijn sociale netwerk dan 

wel met gebruikmaking van algemeen 

gebruikelijke voorzieningen of 

algemene voorzieningen kan 

verminderen of wegnemen. De 

maatwerkvoorziening levert, rekening 

houdend met de uitkomsten van het in 

artikel 5 bedoelde onderzoek, een 

passende bijdrage aan het realiseren 

van een situatie waarin de cliënt in 

staat wordt gesteld tot 

zelfredzaamheid of participatie en zo 

lang mogelijk in de eigen leefomgeving 

kan blijven, of 

b. ter compensatie van de problemen 

bij het zich handhaven in de 

samenleving van de cliënt met 

psychische of psychosociale 

problemen en de cliënt die de 



thuissituatie heeft verlaten, al dan niet 

in verband met risico’s voor zijn 

veiligheid als gevolg van huiselijk 

geweld, voor zover de cliënt deze 

problemen naar het oordeel van het 

college niet op eigen kracht, met 

gebruikelijke hulp, met mantelzorg of 

met hulp van andere personen uit zijn 

sociale netwerk dan wel met 

gebruikmaking van algemene 

voorzieningen kan verminderen of 

wegnemen. De maatwerkvoorziening 

levert, rekening houdend met de 

uitkomsten van het in artikel 5 

bedoelde onderzoek, een passende 

bijdrage aan het voorzien in de 

behoefte van de cliënt aan beschermd 

wonen of opvang en aan het realiseren 

van een situatie waarin de cliënt in 

staat wordt gesteld zo zich snel 

mogelijk weer op eigen kracht te 

handhaven in de samenleving. 

3. Ten aanzien van een maatwerkvoorziening 

met betrekking tot zelfredzaamheid en 

participatie geldt dat een cliënt alleen voor 

een maatwerkvoorziening in aanmerking 

komt als: 

a. de noodzaak tot ondersteuning voor 

de cliënt redelijkerwijs niet vermijdbaar 

was, en 

b. de voorziening voorzienbaar was, 

maar van de cliënt redelijkerwijs niet 

verwacht kon worden maatregelen te 

hebben getroffen die de hulpvraag 

overbodig had gemaakt, en 

c. deze zijn hoofdverblijf in de 

gemeente heeft. 

 

thuissituatie heeft verlaten, al dan niet 

in verband met risico’s voor zijn 

veiligheid als gevolg van huiselijk 

geweld, voor zover de cliënt deze 

problemen naar het oordeel van het 

college niet op eigen kracht, met 

gebruikelijke hulp, met mantelzorg of 

met hulp van andere personen uit zijn 

sociale netwerk dan wel met 

gebruikmaking van algemene 

voorzieningen kan verminderen of 

wegnemen. De maatwerkvoorziening 

levert, rekening houdend met de 

uitkomsten van het in artikel 5 

bedoelde onderzoek, een passende 

bijdrage aan het voorzien in de 

behoefte van de cliënt aan beschermd 

wonen of opvang en aan het realiseren 

van een situatie waarin de cliënt in 

staat wordt gesteld zo zich snel 

mogelijk weer op eigen kracht te 

handhaven in de samenleving. 

3. Als het college van oordeel is dat een 

cliënt zijn hulpvraag redelijkerwijs van 

te voren had kunnen voorzien en met 

zijn beslissing had kunnen voorkomen, 

kan het college besluiten dat de cliënt 

niet in aanmerking komt voor een 

maatwerkvoorziening met betrekking 

tot zelfredzaamheid of participatie. 

 
11 lid 3 
sub a, b 
en c 
en lid 4 
 

3. Het tarief voor een pgb:  

a. is gebaseerd op een door de cliënt 

opgesteld plan over hoe hij het pgb 

gaat besteden; 

 

b. is toereikend om effectieve en 

kwalitatief goede zorg in te kopen, en 

 

 

 

 

 

 

 

3. De hoogte voor een pgb:  

a. wordt bepaald aan de hand van 

een door de cliënt opgesteld plan 

over hoe hij het pgb gaat 

besteden; 

b. is toereikend om veilige, 

doeltreffende en kwalitatief goede 

diensten, hulpmiddelen, 

woningaanpassingen en andere 

maatregelen die tot de 

maatwerkvoorziening behoren, van 

derden te betrekken, en wordt 

indien nodig aangevuld met een 

vergoeding voor onderhoud en 



 

c. bedraagt ten hoogste de kostprijs 

van de in de betreffende situatie 

goedkoopst adequate 

maatwerkvoorziening in natura, minus 

eventueel niet van toepassing zijnde 

overheadkosten. 

4. De hoogte van een pgb voor 

dienstverlening is opgebouwd uit 

verschillende  

kostencomponenten, zoals salaris, 

vervanging tijdens vakantie, verzekeringen 

en reiskosten. 

 

 

verzekering, en, 

c. bedraagt niet meer dan de kostprijs 

van de in de betreffende situatie 

goedkoopst adequate 

maatwerkvoorziening in natura, minus 

eventueel niet van toepassing zijnde 

overheadkosten. 

4. De hoogte van een pgb voor: 

a. een zaak wordt bepaald op ten hoogste 

de kostprijs van de zaak die de aanvrager 

op dat moment zou hebben ontvangen als 

de zaak in natura zou zijn verstrekt. Als de 

naturaverstrekking een tweedehands 

voorziening betreft, wordt de kostprijs 

daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk 

aan de verkorte termijn waarop de zaak 

technisch is afgeschreven, rekening 

houdend met onderhoud en verzekering. 

Als de naturaverstrekking een nieuwe 

voorziening betreft, wordt de kostprijs 

daarop gebaseerd, rekening houdend met 

een eventueel door de gemeente te 

ontvangen korting en rekening houdend 

met onderhoud en verzekering; 

b. huishoudelijke hulp door een niet 

daartoe opgeleid persoon wordt bepaald 

per uur of per resultaat van een schoon 

huis op basis van het laagste tarief per uur 

of per resultaat van een schoon huis voor 

huishoudelijke hulp in natura door een niet 

daartoe opgeleid persoon werkzaam bij een 

door de gemeente gecontracteerde 

instelling. 

c. huishoudelijke hulp: 

1°. door een daartoe opgeleid persoon;of 

2°. waarvoor bijzondere deskundigheden 

zijn vereist; 

wordt per uur of per resultaat van een 

schoon huis bepaald op basis van het 

laagste tarief per uur of per resultaat van 

een schoon huis voor huishoudelijke hulp 

in natura door een daartoe opgeleide 

beroepskracht werkzaam bij een door de 

gemeente gecontracteerde instelling; 

d. individuele begeleiding door een niet 

daartoe opgeleid persoon die mantelzorger 

is of afkomstig is uit het sociale netwerk 

van de cliënt, wordt bepaald per uur op 

basis van het tarief per uur voor 

mantelzorgers in de Wet langdurige zorg;  

e. individuele begeleiding: 

1°. door een daartoe opgeleid persoon; of 



2°. waarvoor bijzondere deskundigheden 

zijn vereist; 

wordt per uur of per resultaat voor 

individuele begeleiding bepaald op basis 

van het laagste tarief per uur of per 

resultaat voor individuele begeleiding in 

natura door een daartoe opgeleide 

beroepskracht werkzaam bij een door de 

gemeente gecontracteerde instelling; 

f. begeleiding groep of dagbesteding 

inclusief eventueel vervoer met laag 

intensieve ondersteuning uitgevoerd door 

vrijwilligers met ondersteuning van een 

beroepskracht wordt per dagdeel of per 

groep bepaald op basis van het laagste 

tarief per dagdeel of per groep voor 

dergelijke begeleiding in natura door een 

daartoe opgeleide beroepskracht werkzaam 

bij een door de gemeente gecontracteerde 

instelling; 

g. gespecialiseerde dagbesteding inclusief 

eventueel vervoer met hoog intensieve 

ondersteuning uitgevoerd door daartoe 

opgeleide personen wordt per dagdeel of 

per groep bepaald op basis van het laagste 

tarief per dagdeel of per groep voor 

dergelijke begeleiding in natura door 

daartoe opgeleide beroepskrachten 

werkzaam bij een door de gemeente 

gecontracteerde instelling; 

h. kortdurend verblijf- en respijtzorg 

inclusief eventueel vervoer:  

1°. met laag intensieve ondersteuning 

uitgevoerd door vrijwilligers met 

ondersteuning van een beroepskracht, of 

2°. met hoog intensieve ondersteuning 

uitgevoerd door daartoe opgeleide 

personen; 

wordt per dagdeel of per resultaat voor 

kortdurend verblijf- en respijtzorg bepaald 

op basis van het laagste tarief per dagdeel 

of per resultaat voor kortdurend verblijf- en 

respijtzorg in natura door een daartoe 

opgeleide beroepskracht(en) werkzaam bij 

een door de gemeente gecontracteerde 

instelling; 

i. taxikosten en rolstoeltaxikosten wordt 

bepaald op basis van een onderzoek naar 

marktconforme tarieven en uitgaande van 

een maximaal aantal kilometers per jaar; 

j. een autoaanpassing wordt bepaald op 

basis van het programma van eisen voor de 



aanpassing en de laagste kostprijs voor 

een vergelijkbare aanpassing in natura 

opgenomen in het door de gemeente 

gesloten contract met een leverancier van 

autoaanpassingen; 

k. verhuiskosten wordt bepaald op basis 

van: 

1°. de omvang van de verhuizing;  

2°. de keuze van de cliënt om al dan niet 

gebruik te maken van een erkende 

verhuizer, en 

3°. de laagste kostprijs van een verhuizing 

in natura opgenomen in het door de 

gemeente gesloten contract met een 

verhuizer; 

l. aanschaf en onderhoud van een 

sportrolstoel wordt bepaald op basis van 

het laagste tarief voor een sportrolstoel in 

natura opgenomen in het door de gemeente 

gesloten contract met een leverancier van 

hulpmiddelen; 

m. het bezoekbaar maken van een woning 

wordt bepaald op basis van: 

1°. de omvang van de aanpassing; 

2°. het programma van eisen voor de 

aanpassing;  

3°. de keuze van de cliënt om al dan niet 

gebruik te maken van een erkende 

aannemer, en 

4°. de laagste kostprijs voor het bezoekbaar 

maken van een woning opgenomen in het 

door de gemeente gesloten contract met 

een erkende aannemer 

 
11 lid 6 
 
 

 

6. Een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt, 

kan diensten, hulpmiddelen,  

woningaanpassingen en andere maatregelen 

onder de volgende voorwaarden betreffende  

het tarief, betrekken van een persoon die 

behoort tot het sociaal netwerk: 

 

a. dat deze persoon een tarief krijg betaald 

voor zijn diensten van maximaal het op grond 

van de Wet langdurige zorg geldende pgb-

uurtarief voor hulp van niet-professionele 

zorgverleners, en 

 

 

b . dat tussenpersonen of belangbehartigers 

niet uit het pgb mogen worden betaald. 

 

6. Een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt, 

kan diensten, hulpmiddelen,  

woningaanpassingen en andere maatregelen 

onder de volgende voorwaarden betreffende  

het tarief, betrekken van een persoon die 

behoort tot het sociaal netwerk, daar waar het 

de gebruikelijke zorg overstijgt:   

a. dat deze persoon een tarief krijg betaald 

voor zijn diensten van maximaal het op grond 

van de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten of gelijkluidende artikel in de  

Wet langdurige zorg geldende pgb-uurtarief 

voor hulp van niet-professionele zorgverleners, 

en 

b. dat tussenpersonen of belangbehartigers 

niet uit het pgb mogen worden betaald. 

 



  

 
12 

 

1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten 

verschuldigd: 

a. voor het gebruik van een algemene 

voorziening, niet zijnde cliëntondersteuning, 

en, 

b. voor een maatwerkvoorziening dan wel pgb, 

zolang hij van de maatwerkvoorziening gebruik 

maakt of gedurende de periode waarvoor het 

pgb wordt verstrekt, overeenkomstig het 

Besluit maatschappelijke ondersteuning, en 

afhankelijk van het inkomen en vermogen van 

de cliënt en zijn echtgenoot. 

2. Het college kan bij nadere regeling bepalen: 

a. voor welke algemene voorzieningen, niet 

zijnde cliëntondersteuning, de cliënt een 

bijdrage is verschuldigd; 

b. wat per soort algemene voorziening de 

hoogte van deze bijdrage is en hoe hoog de 

korting is, zoals bedoeld in lid 2; en 

c. dat de bijdrage voor een 

maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van 

een woningaanpassing voor een minderjarige 

is verschuldigd door de onderhoudsplichtige 

ouders, daaronder begrepen degene tegen wie 

een op artikel 394 van Boek 1 van het 

Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is 

afgewezen, en degene die anders dan als 

ouder samen met de ouder het gezag uitoefent 

over een cliënt; 

d. dat voor burgers met een minimuminkomen 

op de bijdrage voor een algemene voorziening 

een korting geldt. 

3. Het college bepaalt bij nadere regeling:  

a. op welke wijze de kostprijs van een 

maatwerkvoorziening en pgb wordt bepaald, 

en 

b. door welke andere instantie dan het CAK in 

de gevallen bedoeld in artikel 2.1.4, zevende 

lid, de bijdragen voor een 

maatwerkvoorziening of pgb worden 

vastgesteld en geïnd. 

 

1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten 

verschuldigd: 

a. voor het gebruik van een algemene 

voorziening, niet zijnde cliëntondersteuning, 

en, 

b. voor een maatwerkvoorziening dan wel pgb, 

zolang hij van de maatwerkvoorziening gebruik 

maakt of gedurende de periode waarvoor het 

pgb wordt verstrekt, en afhankelijk van het 

inkomen en vermogen van de cliënt en zijn 

echtgenoot.  

2. De kostprijs van een 

maatwerkvoorziening en pgb wordt 

bepaald: 

a. door een aanbesteding; 

b. na een consultatie in de markt, of 

c. in overleg met de aanbieder. 

3. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, 

zevende lid, van de wet, worden de 

bijdragen voor een maatwerkvoorziening of 

pgb door het CAK vastgesteld en geïnd. 

4. Als de bijdrage voor een 

maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van 

een woningaanpassing voor een minderjarige 

cliënt is verschuldigd, is de bijdrage 

verschuldigd door de onderhoudsplichtige 

ouders, daaronder begrepen degene tegen wie 

een op artikel 394 van Boek 1 van het 

Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is 

afgewezen, en degene die anders dan als 

ouder samen met de ouder het gezag uitoefent 

over een cliënt. 

5. Het college bepaalt bij nadere regeling: 

a. voor welke algemene voorzieningen, niet 

zijnde cliëntondersteuning, de cliënt een 

bijdrage is verschuldigd; 

b. wat per soort algemene voorziening de 

hoogte van deze bijdrage is; 

c. voor welke groep personen een korting 

op de bijdrage van toepassing is, en  

d. dat de bijdrage voor 

maatwerkvoorzieningen of pgb’s 

overeenkomstig artikel 3.1, tweede lid, van 

het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt 

verlaagd, waarbij wordt bepaald welke 

afwijkende bedragen, percentages en 

inkomensbedragen worden gehanteerd. 

 
17 

 

Het college kan in overeenstemming met het 

 

1. Het college kan in overeenstemming met 



 beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 van de 

wet, op aanvraag aan personen met een 

beperking of chronische psychische of 

psychosociale problemen die daarmee 

verband houdende aannemelijke meerkosten 

hebben, een tegemoetkoming verstrekken ter 

ondersteuning van de zelfredzaamheid en de 

participatie.  

 

het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 van de 

wet, op aanvraag aan personen met een 

beperking of chronische psychische of 

psychosociale problemen die daarmee 

verband houdende aannemelijke meerkosten 

hebben, een tegemoetkoming verstrekken ter 

ondersteuning van de zelfredzaamheid en de 

participatie.  

2. Het college kan bij nadere regeling 

bepalen in welke gevallen en in welke mate 

een tegemoetkoming kan worden verstrekt. 

 
21 lid 1, 
2, 3 en 4  

 

1. Het college betrekt ingezetenen van de 

gemeente, waaronder in ieder geval cliënten of 

hun vertegenwoordigers, bij de voorbereiding 

van het beleid betreffende maatschappelijke  

ondersteuning, overeenkomstig de krachtens 

artikel 150 van de Gemeentewet gestelde  

regels met betrekking tot de wijze waarop 

inspraak wordt verleend. 

2. Het college stelt ingezetenen vroegtijdig in 

de gelegenheid voorstellen voor het beleid  

betreffende maatschappelijke ondersteuning te 

doen, advies uit te brengen bij de 

besluitvorming over verordeningen en 

beleidsvoorstellen betreffende 

maatschappelijke ondersteuning, en voorziet 

hen van ondersteuning om hun rol effectief te 

kunnen vervullen. 

3. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen 

kunnen deelnemen aan periodiek overleg, 

waarbij zij onderwerpen voor de agenda 

kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien 

van de voor een adequate deelname aan het 

overleg benodigde informatie en 

ondersteuning. 

4. Het college stelt nadere regels vast ter 

uitvoering van het tweede en derde lid. 

 

 

1. Het college stelt ingezetenen, waaronder in 

ieder geval cliënten of hun 

vertegenwoordigers, in de gelegenheid 

voorstellen voor het beleid betreffende 

maatschappelijke ondersteuning te doen, 

vroegtijdig gevraagd en ongevraagd advies 

uit te brengen bij de besluitvorming over 

verordeningen en beleidsvoorstellen 

betreffende maatschappelijke ondersteuning, 

en voorziet hen van ondersteuning om hun rol 

effectief te kunnen vervullen. 

2. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen, 

waaronder in ieder geval cliënten of hun 

vertegenwoordigers, kunnen deelnemen aan 

periodiek overleg, waarbij zij onderwerpen 

voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij 

worden voorzien van de voor een adequate 

deelname aan het overleg benodigde 

informatie. 

3. Het college stelt nadere regels vast ter 

uitvoering van het eerste en tweede lid. 

 

 
 
Artikel ll Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na bekendmaking.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 april 2015. 
 
De griffier,       De voorzitter, 


