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1. In de verordening  wordt uitgebreid de procedure van een melding en behandeling van een 

hulpvraag beschreven. Zorgvuldigheid in de melding en behandeling van hulpvraag is belangrijk, 

maar hoe wordt er omgegaan met kleine(re) meldingen/hulpvragen die eenvoudig zijn af te 

handelen? Kleine(re) meldingen/hulpvragen kunnen mogelijk overbodige administratieve last 

meebrengen indien deze met een gesprek, verslag ed. worden aangepakt? 

 

In principe wordt met elke inwoner die een (eerste) melding maakt een gesprek gevoerd. Wanneer 

deze inwoner reeds bekend is en het een kleine eenvoudige hulpvraag betreft is het niet 

noodzakelijk opnieuw een gesprek te voeren. De Verordening biedt op basis van artikel 5 lid 3 de 

mogelijkheid om deze melding af te handelen zonder dat een gesprek gevoerd wordt. Wel wordt er  

altijd contact opgenomen met de inwoner. 

 

2. Het college wijst een onafhankelijke adviesinstantie aan voor de beoordeling van de aanvraag om 

een maatwerkvoorziening. In hoeverre is een adviesinstantie onafhankelijk als deze wordt 

aangewezen door het college? Aan welke instantie denkt het college nu? Is hier geen constructie 

mogelijk die meer  onafhankelijkheid uitstraalt?  

 

Indien sprake is van beoordeling van bijvoorbeeld medische gegevens, of sprake is van een 

complexe situatie, wordt advies gevraagd van een adviesinstantie. Momenteel vragen wij (in de 

meeste gevallen) advies aan de MO-zaak (voorheen het Centrum Indicatiestelling Zorg, maar er 

zijn meerdere adviesinstanties). De adviesinstanties zijn zelfstandige organisaties die op basis van 

een informatieverzoek het college adviseren. Er is geen relatie tussen de gemeente en de 

adviesinstantie. De adviesinstantie voert een onderzoek uit en stelt de inwoner op de hoogte van 

het advies dat zal worden uitgebracht. De kosten voor het onderzoek worden voldaan door het 

college. De onafhankelijkheid is hiermee voldoende gewaarborgd. 

 

3. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, verstrekt het college de goedkoopst adequate 

voorziening.  Wat is de consequentie voor de cliënt als de goedkoopste voorziening niet past bij 

zijn identiteit en achtergrond? In hoeverre is er (financiële) ruimte voor een maatwerkvoorziening 

die afwijkt van de goedkoopst adequate voorziening maar beter past bij de achtergrond  en 

identiteit van de cliënt?  

 

Een inwoner heeft de keuzevrijheid om een maatwerkvoorziening te  kiezen die past bij zijn 

situatie, identiteit en achtergrond. Indien er naar het oordeel van de inwoner geen geschikte 

maatwerkvoorziening beschikbaar is via Zorg in Natura, heeft de inwoner de mogelijkheid om de 

maatwerkvoorziening te realiseren kan via een persoonsgebonden budget. Indien deze kosten 

voor het persoonsgebonden budget hoger zijn dan de kosten die gemaakt worden voor het 

verstrekken van een voorziening in natura zal de inwoner deze ‘meerkosten’ zelf moeten voldoen.  

 

4. Hoe komen de verschillende nadere regelingen naar de raad? Heeft de raad over deze nadere 

regelingen een adviserende of beslissende rol?   



 

Gedurende de afgelopen periode hebben wij steeds met uw raad de dialoog gezocht over de Drie 

Decentralisaties en u geïnformeerd. Dit zullen wij ook doen bij het opstellen van de Beleidsregels. 

Omdat het uitvoeringsregels betreft worden  deze vastgesteld door het college. Mocht er 

aanleiding zijn om deze regels te wijzigen dan is dat op korte termijn mogelijk via een 

collegebesluit. Hierdoor is het mogelijk om de uitvoeringregels snel te wijzigen indien de 

uitvoeringspraktijk daarom vraagt. 

 

5. Welke inkomensgroepen komen voor volledige of gedeeltelijke vergoeding van huishoudelijke hulp 

in aanmerking? 

 

In de Verordening wordt niet gesproken over voorzieningen zoals huishoudelijke hulp. Er wordt 

aangegeven dat voor algemene voorzieningen het college een specifieke (doel)groep een korting 

kan geven op de bijdrage aan de algemene voorziening. Specifiek voor de hulp bij het huishouden 

kan hierbij gedacht worden aan inwoners met een inkomen op of rond het sociale minimum. 

Momenteel wordt samen met de aanbieders van de huishoudelijke hulp en met de gemeenten in 

de Leidse regio gewerkt aan een nieuwe opzet van de huishoudelijke hulp waarbij sprake is van 

een algemene voorziening en een maatwerkvoorziening (conform zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad in de nota ‘Invoering Wmo 2015”). Een mogelijkheid bij de algemene voorziening 

hulp bij het huishouden is het compenseren van minima via de bijzondere bijstand. Wanneer 

sprake is van een maatwerkvoorziening zal de Eigen Bijdrage worden berekend en geïnd door het 

Centraal Administratie Kantoor. Deze Eigen Bijdrage wordt berekend op basis van de draagkracht 

van de inwoner.  

 

6. Wordt er bij de eigen bijdrage berekening met andere ( ziekte of hulpmiddelen) kosten rekening 

gehouden? Wanneer wordt de kostenberekening aan de hulpvrager gemeld? 

 

Indien een inwoner in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening wordt er een Eigen 

Bijdrage berekend en geïnd via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De Eigen Bijdrage 

wordt vastgesteld op basis van gegevens van de Belastingdienst. Deze Eigen Bijdrage is 

afhankelijk van de draagkracht van de inwoner. Het CAK houdt rekening met een eventuele 

cumulatie van Eigen Bijdragen, waarbij het totaal van Eigen Bijdragen nooit hoger kan zijn van de 

draagkracht van de inwoner. Het is hierbij echter niet mogelijk om rekening te houden met 

eventuele ziektekosten of kosten voor hulpmiddelen (die overigens in sommige gevallen 

(gedeeltelijk) vergoed worden via de Zorgverzekeringswet). De inwoner wordt tijdens het gesprek 

op de hoogte gesteld van een eventuele Eigen Bijdrage voor een maatwerkvoorziening. Tevens 

wordt in de beschikking vermeld of sprake is van een te betalen Eigen Bijdrage. 

 

  


