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Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethou-
ders d.d. 28 november 2012, nr. I12.022225, tot wijziging van het Besluit maat-
schappelijke ondersteuning 2012 
 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; 
 
overwegende dat het college van burgemeester en wethouders op grond van de Verordening maat-
schappelijke ondersteuning nadere regels dient vast te stellen; 
 
gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning; 
 
mede gelet op artikel 36 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tubbergen in 
samenhang met artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
Besluit: 
 
vast te stellen het navolgende 
 

Besluit tot wijziging van het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 
 
I. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 wordt gewijzigd als volgt: 
 

a. Artikel 2.2, eerste lid, wordt gelezen als volgt: 
1. Voor hulp bij het huishouden bedraagt het persoonsgebonden respectievelijk voor HH1 

€ 14,37, inclusief BTW, per uur en voor HH2 € 18,80 inclusief BTW, per uur (prijspeil 1-1-
2013). 

b. In artikel 3.1, eerste lid wordt telkens gelezen voor  € 18,00: € 18,60 
c. In artikel 3.1, eerste lid wordt telkens gelezen voor  € 22.905,-:  € 23.208,- 
d. In artikel 3.1, tweede lid wordt telkens gelezen voor € 18,00:  € 18,60 
e. In artikel 3.1, tweede lid wordt telkens gelezen voor € 16.007,-: € 16.257,- 
f. In artikel 3.1, derde lid wordt telkens gelezen voor € 25,80:  € 26,60 
g. In artikel 3.1, derde lid wordt telkens gelezen voor € 28.306,-:  € 28.733,- 
h. In artikel 3.1, vierde lid wordt telkens gelezen voor € 25,80:  € 26,60 
i. In artikel 3.1, vierde lid wordt telkens gelezen voor € 22.319,-:  € 22.676,- 

 
II. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013. 
 
Tubbergen, 28 november 2012 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
De secretaris,                      de burgemeester, 
drs. ing. G.B.J. Mensink,       mr. M.K.M. Stegers 
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