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Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
De bevoegdheid tot het nemen van een besluit dat een persoon ‘recht’ geeft op een voorziening in het kader
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) kan niet door de gemeente aan een derde worden
overgedragen, maar kan wel gemandateerd worden. Dit voorstel dient ervoor om aan mevrouw G. van Loon
(servicemedewerker Bijeen) mandaat te verlenen om afgebakende taken die voortvloeien uit de Wmo uit te
kunnen voeren.
Feitelijke informatie
Op grond van artikel 2.1.1 van de Wmo is het gemeentebestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van de
taak ‘het zorg dragen voor de maatschappelijke ondersteuning’. Onder de uitvoering van de Wmo vallen
diverse taken. De taken kunnen door u worden gemandateerd.
Een vaste mandaatmedewerker bij Bijeen, die belast is met de uitvoering van de Wmo, is door ziekte
langdurig afwezig. Er moet daarom extra menskracht worden ingezet om het proces soepel te laten verlopen
en de wettelijke termijnen om te beslissen op een aanvraag niet in het geding te laten komen. Hiervoor is
een mandaatbesluit noodzakelijk.
Afweging
Gelet op het vorenstaande is het voorstel is om mevrouw G. van Loon, servicmedewerker Bijeen, mandaat
te verlenen voor de uitvoering van een aantal specifieke taken, te weten de omzetting van eerder afgegeven
zorg naar de nieuwe intensiteit in verband met de regionale inkoop Wmo, uitvoeren van dossieronderzoeken
en verlengingen van zorg in casussen waar alle informatie al beschikbaar is.
Procedure / vervolgstappen
Uw besluit treedt pas in werking nadat het is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad, te vinden op
www.overheid.nl. Het besluit wordt ook bekendgemaakt op de gemeentelijke informatiepagina in het
Weekblad Drunen/Vlijmen en op onze gemeentelijke website.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 12 maart 2019
besloten:
mevrouw G. van Loon, servicemedewerker Bijeen, met ingang van 15 maart 2019 te mandateren voor de
uitvoering van een aantal specifieke taken, te weten de omzetting van eerder afgegeven zorg naar de
nieuwe intensiteit in verband met de regionale inkoop Wmo, uitvoeren van dossieronderzoeken en
verlengingen van zorg in casussen waar alle informatie al beschikbaar is.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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