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Kernboodschap  In de Raad van 18 februari jl. is een aantal wijzigingen van de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning 2020 vastgesteld. Met de betreffende stukken 

informeerde het college de raad toen ook over wijzigingen in het met de 

Verordening samenhangende Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning, 

die eerder door het college waren vastgesteld. 

Bij de behandeling van de wijzigingen van de Verordening zijn door de Raad twee 

amendementen aangenomen. Deze amendementen hebben echter betrekking op 

het Uitvoeringsbesluit (een collegebevoegdheid) en niet op de Verordening.  

Gezien de steun van (een groot deel van) de raad voor deze amendementen, 

besluit het college om het gewijzigde Uitvoeringsbesluit alsnog conform deze 

amendementen aan te passen. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Actualisatie Verordening en Uitvoeringsbesluit Wmo gemeente Haarlem 2020 

(2020/1053889) + bijlagen en aangenomen amendementen in de vergadering van 

de Raad van 18 februari 2021 

 

Besluit College  

d.d. 16 maart 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders besluit om artikel I, onderdeel f van 

de Eerste wijziging op het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Haarlem 2020 zo aan te passen dat deze komt te luiden:  

 
Als de cliënt zich voor een hele week opvang heeft gemeld (een 

weekmelding), reserveert hij een bed voor de gehele week en heeft hij een 

betalingsverplichting voor de gehele week, tenzij 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/18-februari/19:30/Actualisatie-Verordening-en-Uitvoeringsbesluit-Wmo-gemeente-Haarlem-2021/20201053889-1-Actualisatie-Verordening-Uitvoeringsbesluit-en-Uitvoeringsregels-Wmo-gemeente-Haarlem-2021-3.pdf
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1. de door hem/haar gereserveerde slaapplaats voor één of meerdere 

nachten toegewezen kon worden aan een andere cliënt van de 

nachtopvang en/of 

2.  de reservering voor een specifieke dag voor 10 uur ’s ochtends is 

geannuleerd. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  
In de Raad van 18 februari jl. is een aantal wijzigingen van de Verordening maatschappelijke 

ondersteuning 2020 vastgesteld. Met de betreffende stukken informeerde het college de raad toen 

ook over wijzigingen in het met de Verordening samenhangende Uitvoeringsbesluit maatschappelijke 

ondersteuning, die eerder door het college waren vastgesteld. 

Bij de behandeling van de wijzigingen van de Verordening zijn amendementen ingediend, waarvan er 

twee zijn aangenomen. Deze aangenomen amendementen hebben echter betrekking op het 

Uitvoeringsbesluit (een collegebevoegdheid) en niet op de Verordening.  

Het gaat om het besluit van het college om bij een weekreservering in de nachtopvang voor de eigen 

bijdrage een betalingsverplichting voor een week op te leggen. De raad wil – conform de 

amendementen - deze betalingsverplichting niet van toepassing laten zijn in het geval, bij afmelding 

voor het betreffende bed: 

1) een andere cliënt van het gereserveerde bed gebruik maakt en/of  

2) de afmelding voor 10 uur ’s ochtends gebeurt.  

 

Deze amendementen zijn aangenomen met resp. 21 stemmen voor en 18 tegen en 37 stemmen voor 

en 2 tegen.  

Gezien de steun van (een groot deel van) de raad voor deze amendementen, besluit het college om 

het gewijzigde Uitvoeringsbesluit alsnog conform deze amendementen aan te passen (bijlage 1). 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit om artikel I, onderdeel f van de Eerste wijziging op het Uitvoeringsbesluit 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2020 zo aan te passen dat het komt te luiden:  
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Als de cliënt zich voor een hele week opvang heeft gemeld (een weekmelding), reserveert hij 

een bed voor de gehele week en heeft hij een betalingsverplichting voor de gehele week, 

tenzij 

3. de door hem/haar gereserveerde slaapplaats voor één of meerdere nachten toegewezen 

kon worden aan een andere cliënt van de nachtopvang en/of 

4.  de reservering voor een specifieke dag voor 10 uur ’s ochtends is geannuleerd. 

 

 

3. Bijlage 

Bijlage 1. Aangepaste Eerste wijziging op het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Haarlem 2020 

 

 

 

 


