
Samenvattend overzicht met de wijzigingen n.a.v. de inspraak  
in de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 
 
Naar aanleiding van de inspraakreacties die ontvangen zijn door de colleges van Maassluis, 
Vlaardingen en Schiedam zijn een aantal wijzigingen in de concept Verordening 
maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 gewenst. Hieronder een overzicht van de 
aangebrachte wijzigingen. 
 

Artikel 
veror-
dening 

Toelichting wijziging 

1 
Volgorde gewijzigd. Het begrip 'meerkosten' verwijderd. In verordening (art 7) is nu de 
term extra kosten gehanteerd. Het begrip 'gemachtigde' toegevoegd. 

3 

Wijziging in volgorde van de leden doorgevoerd: lid 4 is lid 1 geworden. De rest schuift 
door.  Het oude lid 3 wordt verwijderd. Hierin was geregeld dat kon worden afgezien 
van vooronderzoek. Vooronderzoek vindt in principe altijd plaats. De uit het 
vooronderzoek gebleken situatie bepaalt het vervolgtraject. In het oude lid 2 (nu lid 3) 
is de zin over de identificatieplicht weggelaten. Dit heeft geen toegevoegde waarde.  Er 
is aangegeven dat er een persoonlijk gesprek kan plaats vinden, bij voorkeur middels 
een huisbezoek.  

4 

De verwijzing is aangepast (artikel 3, lid 1). In de toelichting is het voorbeeld 
weggelaten. Op basis hiervan zou n.l. geconcludeerd kunnen worden dat alleen bij 
woningaanpassingen het interessant is om een huisbezoek af te leggen, terwijl het ook 
in andere situaties meerwaarde heeft. 

5 De term 'verslag' is gewijzigd in 'schriftelijk verslag'. 

7 
Verwijzing naar artikel 5 moet zijn artikel 4. Aantal tekstuele wijzigingen aangebracht 
om de leesbaarheid te verbeteren. De toelichting is aangevuld om te verduidelijken 
wat in dit artikel bedoeld is. 

9 Paar tekstuele wijzigingen om leesbaarheid te verbeteren. 

10 Verwijzing naar vierde lid van artikel 2.3.6. van de Wmo 2015 moet zijn vijfde lid. 

11 
Lid 6 bevat nu een verwijzing naar artikel 2.1.5 van de Wmo 2015, waardoor een deel 
van de tekst kan vervallen. In de toelichting is de tekst van het betreffende artikel 
opgenomen. 

12 
Toegevoegd dat het college bij nadere regeling kan bepalen welke verdere eisen 
worden gesteld aan de kwaliteit van voorzieningen. 

13 
De term 'treft' is vervangen door 'stelt … vast'. Toegevoegd dat het college bij nadere 
regeling kan bepalen welke verdere eisen gelden voor het melden van calamiteiten. 

14 Paar tekstuele wijzigingen. 

16 
De inkomensgrens is opgehoogd naar 130% van de bijstandsnorm. In de toelichting is 
aangegeven dat in het besluit (art 12, lid 4) de hiervan afgeleide inkomensgrenzen 
(verzamelinkomens) in bedragen worden vastgelegd. 

20 De tekst ‘gevraagd en ongevraagd’ is toegevoegd aan lid 2. 

24 
De titel is beperkt tot ‘Overgangsbepaling’. Het eerste lid is komen te vervallen, omdat 
dit in artikel 25 is geregeld. 

25 Toegevoegd lid 2 t.a.v. het intrekken van de nu geldende verordening. 

 


