
 

Toelichting: 

Amendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig concept-besluit naar de vorm geschikt om 

daarin direct te worden opgenomen. Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig 

amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop 

het betrekking heeft (art. 1 onder d en e Reglement van orde raad(RvO). 

Procedure:  

Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk 

bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het eenvoudige karakter van 

het voorgestelde -oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan. Intrekking, door 

de indiener(s), van het (sub)amendement is mogelijk, totdat de besluitvorming door de raad heeft 

plaatsgevonden. (art. 35 RvO). 

 

 

Amendement voor de raadsvergadering van  
 

Agendapunt : 15 

 

Onderwerp : 3D beleidsplan en verordeningen 

 

 

Aan de raad, 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,  

 

Overwegende dat:  

- In een aantal verordeningen staat vermeld dat het college de bevoegdheid krijgt om 

nader beleid en regels vast te stellen 

 

- Dat dit beleid en de aanvullende regels veel invloed kunnen hebben op het persoonlijke 

leven van onze inwoners.  

 

- De gemeenteraad in feite buitenspel wordt gezet bij een uiterst belangrijk dossier. 

 

 

stellen ondergetekenden voor het voorstel of het bij het voorstel behorende  

ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:  

- Artikel 8 lid 7 van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning te wijzigen in:  

De gemeenteraad kan nadere regels stellen met betrekking tot de criteria voor een 

maatwerkvoorziening. 

- Artikel 11 lid 6 van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning te wijzigen in: 

De gemeenteraad stelt nadere regels omtrent de wijze waarop de hoogte van een pgb 

wordt vastgesteld 

-Artikel 11 lid 7 van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning te wijzigen in: De 

gemeenteraad bepaalt bij nadere regeling onder welke voorwaarden betreffende het 

tarief, een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt de mogelijkheid heeft om diensten, 

hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen te betrekken van een persoon 

die behoort tot het sociaal netwerk. 

- Artikel 12 lid 2 en lid 3 van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning te wijzigen in: 

De gemeenteraad kan bij nadere regeling bepalen:  

- Artikel 13 lid 2 van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning te wijzigen in: De 
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gemeenteraad kan bij nadere regeling bepalen welke verdere eisen worden gesteld aan de 

kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten 

daaronder begrepen. 

- Artikel 14 lid 4 van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning te wijzigen in: De 

gemeenteraad kan bij nadere regeling bepalen welke verdere eisen gelden voor het 

melden van calamiteiten en geweld bij de verstrekking van een voorziening. 

-Artikel 21 van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning te schrappen.  

-Artikel 13 lid 5 van de Verordening Jeugdhulp Schagen 2015 te wijzigen in: De 

gemeenteraad bepaalt bij nadere regeling onder welke voorwaarden de persoon aan wie 

een pgb wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot het 

sociale netwerk. 

-Artikel 14 lid 2 van de Verordening Jeugdhulp Schagen 2015 te wijzigen in: De 

gemeenteraad kan bij nadere regeling bepalen welke verdere eisen worden gesteld aan de 

kwaliteit van jeugdhulp, eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten 

daaronder begrepen. 

Artikel 3 lid 1 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Schagen 2015 te 

wijzigen in: De gemeenteraad stelt ter nadere uitvoering van deze verordening een integraal 

beleidsplan vast. 

 

 

 

Namens de fractie van de Socialistische Partij, 

Jan-Pjotr Komen 


