
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

van kracht. De gemeente is met ingang van deze datum verantwoordelijk voor het 

leveren van hulp bij de huishouding.  

De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de nota De WMO in de gemeente 

Haarlem. Visie, uitgangspunten en beleidskader nieuwe taken uitgesproken dat voor 

de indicatiestelling van de hulp bij het huishouden samenwerking met het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ) zal worden gezocht. (MO/OWG/2005/396) Het CIZ 

heeft instrumentarium ontwikkeld (beslisboom) waarmee de afdeling 

Dienstverlening (DV) het grootste deel van de indicaties meteen zelf kan stellen. 

Het CIZ geeft op verzoek van de afdeling DV indicatieadvies inzake complexe 

aanvragen. 

Voor het aanwijzen van het CIZ als adviserende instantie is een wijziging van de 

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning vereist. In de 

Verordening verleent het college van B&W het alleenrecht van indicatieadvisering 

aan het CIZ. Het voorstel tot wijziging ligt hierbij voor.  

 

Het huidige artikel 31, lid 2 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning luidt als volgt:  

2.  Het college vraagt een door hem daartoe aangewezen adviesinstantie om 

advies indien:  

a.  het college voornemens is de gevraagde voorziening om medische 

redenen af te wijzen;  

b. het college dit overigens gewenst vindt.  

 

Het huidige artikel 31, lid 2 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning wordt gewijzigd in:  

2.  Het college vraagt aan het Centrum Indicatiestelling Zorg, waaraan door het 

college het alleenrecht is verleend te adviseren bij aanvragen inzake de wet, 

advies indien:  

 a.  het college voornemens is de gevraagde voorziening om medische redenen 

af te wijzen;  

b. het college dit overigens gewenst vindt.  
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Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning in 

verband met aanwijzen Centrum Indicatiestelling Zorg inzake 

indicatieadvisering WMO 
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De huidige toelichting op artikel 31 van de Verordening voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning derde alinea, vierde en vijfde volzin luidt als volgt: 

In de verordening wordt niet opgenomen wie de adviseur is. Men kan immers meer 

adviseurs in verschillende, zelfs wisselende situaties hebben, hetgeen een 

eenduidige vermelding onmogelijk maakt.  

 

De toelichting artikel 31 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning, derde alinea, vierde en vijfde volzin wordt gewijzigd in:  

In de verordening is het CIZ opgenomen als adviserende instantie voor 

indicatiestelling hulp bij het huishouden. Het college sluit hiermee aan bij het 

contract dat de gemeente reeds met het CIZ heeft inzake advisering voor voormalig 

WVG-voorzieningen en Gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) en 

gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP). Dit komt de integraliteit van de advisering ten 

goede.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

I Het huidige artikel 31, lid 2 van de Verordening voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning komt als volgt te luiden:  

2.  Het college vraagt aan het Centrum Indicatiestelling Zorg, waaraan 

door het college het alleenrecht is verleend te adviseren bij 

aanvragen inzake de wet, advies indien:  

a.  het college voornemens is de gevraagde voorziening om 

medische redenen af te wijzen;  

b. het college dit overigens gewenst vindt.  

  

II De toelichting artikel 31 van de Verordening voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning, derde alinea, vierde en vijfde volzin komt 

als volgt te luiden:  

In de verordening is het CIZ opgenomen als adviserende instantie voor 

indicatiestelling hulp bij het huishouden. Het college sluit hiermee aan bij 

het contract dat de gemeente reeds met het CIZ heeft inzake advisering voor 

voormalig WVG-voorzieningen en Gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) en 

gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP). Dit komt de integraliteit van de 

advisering ten goede.  

 

III De gewijzigde Verordening voorzieningen gehandicapten treedt in werking 

1 dag na publicatie. De gewijzigde verordening is met terugwerkende 

kracht geldig vanaf 1 januari 2007.  

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  

 


