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1) Hoe wordt concreet invulling gegeven aan het omgaan met persoonskenmerken (art. 

5.1.a)? 

 

Het in beeld brengen van de persoonskenmerken van de inwoner gebeurt tijdens het 

gesprek. Door in gesprek te gaan met de inwoner is het mogelijk om een beeld te 

schetsen van zijn specifieke situatie en bij het vaststellen van de eventuele 

ondersteuningsbehoefte rekening te houden met deze situatie en kenmerken. Het bieden 

van ruimte en vertrouwen  aan de professional die het gesprek voert is hierbij van belang.  

 

2) Hoe wordt concreet invulling gegeven aan de ondersteuning door mantelzorgers in geval 

een cliënt ondersteuning door mantelzorgers weigert maar vaststaat dat ondersteuning 

noodzakelijk is (art.5.1.e)? Wat betekent in casu een afgestemd arrangement dan 

vervolgens(art.5.1.g)? 

 

Artikel 5.1.e heeft betrekking op ondersteuning van een mantelzorger en niet op de cliënt. 

Wij interpreteren uw vraag als volgt:   

 

“Hoe wordt concreet invulling gegeven aan de ondersteuning door mantelzorgers in geval 

een cliënt ondersteuning door mantelzorgers weigert maar vaststaat dat ondersteuning 

noodzakelijk is?” 

 

In  geval vaststaat dat ondersteuning noodzakelijk is, maar de cliënt deze ondersteuning 

weigert vanuit het sociaal netwerk (of er is geen sociaal netwerk aanwezig), zal tijdens 

het gesprek vastgesteld moeten worden via welke maatwerkvoorziening de 

ondersteuning gerealiseerd kan worden. Een afgestemd arrangement heeft daarbij 

betrekking op alle mogelijkheden die de cliënt heeft om de problemen die er bestaan op 

te lossen en daarbij gebruik te maken van mogelijkheden en regelingen buiten de Wet. 

 

3) Art. 6.1 geeft aan dat de cliënt binnen 6 weken na melding een schriftelijke weergave van 

de uitkomst van het gesprek ontvangt. In de verordening jeugdhulp wordt een termijn van 

8 weken analoog aan de Wet Bestuursrecht gehanteerd, waarbinnen cliënt uiterlijk het 

verslag ontvangt. Is het mogelijk beide termijnen in het kader van eenduidigheid gelijk te 

trekken? 

 

In de Wmo is sprake van een tweeledig traject. In eerste instantie is er een melding. Deze 

melding kan resulteren in een eventuele aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Het 

totale traject van melding (6 weken)  tot en met een beslissing op de aanvraag, 

voortkomend uit de melding (2 weken) bedraagt in de Wmo 2015 acht weken en is 



daarmee gelijk aan de termijn van de Jeugdhulp en analoog aan de Algemene Wet 

Bestuursrecht. 

 

4) Artikel 12 regelt de eigen bijdrage in de kosten van voorzieningen. Art.12.4.b regelt de 

inning door het CAK. Is het mogelijk een lid toe te voegen welke regelt dat het CAK 

tevens de stapeling van eigen bijdragen bewaakt?  

 

Bij het vaststellen van de Eigen Bijdrage is sprake van een anticumulatieregeling. Dit 

houdt in dat het CAK nooit meer Eigen Bijdragen int dan op basis van de draagkracht van 

de inwoner is vastgesteld. Mocht het totaal aan Eigen Bijdragen de draagkracht van de 

inwoner overstijgen wordt maximaal het bedrag geïnd wat op basis van de draagkracht 

(gegevens van de Belastingdienst) is vastgesteld. Een extra lid toevoegen is hiervoor niet 

noodzakelijk. 

 

5) Kan het college toelichten op welke wijze zij nader invulling zal geven aan de wijze 

waarop zij de kostprijs van een maatwerkvoorziening en persoonsgebonden budget zal 

bepalen (art. 12.4.a)?  

 

De kostprijs van een maatwerkvoorziening in natura wordt bepaald aan de hand van de 

gesloten contracten voor ondersteuning. Tijdens het contracteren (of aanbesteden) wordt, 

afhankelijk van de vorm van ondersteuning, rekening gehouden met de geldende cao’s 

en kwaliteitseisen. De hoogte van het persoonsgebonden budget wordt afgeleid van de 

kostprijs van de maatwerkvoorziening in natura. Hierbij geldt dat het persoonsgebonden 

budget, op basis van de Wet, toereikend moet zijn om de ondersteuning te realiseren. 

Afhankelijk van de persoon die de ondersteuning levert kan de hoogte van het 

persoonsgebonden budget afwijken van de kostprijs voor ondersteuning in natura. 

 

6) Kan het college aangeven welke nadere eisen zij zal stellen in navolging van art. 13.2? 

 

De nadere eisen met betrekking tot de kwaliteit van de ondersteuning, voorzieningen en 

eventuele eisen aan beroepskrachten worden meegenomen in de raamcontracten of 

resultaatovereenkomsten die worden gesloten met aanbieders van ondersteuning. 

 

7) Is het wenselijk hier een artikel toe te voegen analoog aan voorgestelde art. 18.5 

Verordening Jeugdhulp, waarbij het college uit oogpunt van kwaliteit van de geleverde 

zorg steekproefsgewijs, de besteding van het pgb onderzoekt? Zo nee, waarom niet en 

waarom is dit artikel dan wel wenselijk in de verordening Jeugdhulp? 

 

Doordat per 1 januari 2015 sprake is van het trekkingsrecht en het persoonsgebonden 

budget niet meer direct wordt uitbetaald aan de inwoner is er sprake van een continu 

proces van controle op besteding van het persoonsgebonden budget. Op basis van 

declaraties en een gesloten zorgovereenkomst wordt door de Sociale Verzekeringsbank 

het persoonsgebonden budget uitbetaald. Een extra bepaling over steekproefsgewijze 

controle is met de invoering van het trekkingsrecht niet nodig.  

 

8) Kan het college aangeven welke nadere regels zij zal stellen in navolging van art. 16.2? 

 

Dit artikel is een voortzetting van het huidige beleid met betrekking tot het verstrekken 

van de financiële vergoeding voor onder andere de  sportrolstoel, de 

verhuiskostenvergoeding en de tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van de 

eigen auto. De hoogte van de tegemoetkoming voor deze voorzieningen wordt bepaald in 



het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning. De procedures omtrent de 

toegang tot deze maatwerkvoorziening wordt meegenomen bij het opstellen van de 

Beleidsregels Wmo. Dit komt overeen met de huidige uitvoeringspraktijk. 

 

9) Wat wordt bedoeld met ‘de financiële tegemoetkoming kan inkomensafhankelijk zijn’ in 

art. 16.3 (wanneer wel en wanneer niet)? 

 

Artikel 16 heeft betrekking op de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch 

zieken en gehandicapten (Wtcg), en de compensatie regeling eigen bijdrage chronisch 

zieken en gehandicapten (CER). Op basis van de Wet is het mogelijk om inwoners met 

een bepaald inkomen gericht te ondersteunen (bijvoorbeeld tot 110% van het sociaal 

minimum) in hun zelfredzaamheid en participatie. In Holland Rijnland verband wordt 

gewerkt aan een voorstel voor deze regeling. 

Daarnaast gold onder de oude Wmo een aantal financiële tegemoetkomingen, 

bijvoorbeeld de verhuiskostenvergoeding, die niet ongewijzigd voortgezet kunnen worden 

onder de Wmo 2015, maar waarvan Leiderdorp wel vindt dat zij gehandhaafd moeten 

worden. Deze tegemoetkomingen mogen niet inkomensafhankelijk zijn.  

10) Welk artikel regelt de keuzevrijheid van cliënten in de verordening? 

 

Op basis van de Wet is het college gehouden om in het arrangement aandacht te 

besteden aan de keuze van de inwoner voor verschillende aanbieders van 

ondersteuning. Op deze wijze is de keuzevrijheid van inwoners voldoende gewaarborgd. 

Indien een inwoner in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening heeft de inwoner 

de keuze tussen diverse aanbieders. Indien de inwoner de ondersteuning zelfstandig wil 

(en kan) regelen door middel van een persoonsgebonden budget behoort dat tot de 

mogelijkheden.  

 

11) Artikel 20 regelt het betrekken van inwoners bij beleid. Is het mogelijk een artikel toe te 

voegen waarin de betrokkenheid van uitvoerende partijen bij beleid wordt geregeld en zo 

ja wat vindt het college van een dergelijk artikel? 

 

Op basis van gesloten raamovereenkomsten en resultaatovereenkomsten wordt het 

beleid, en de uitvoering daarvan, periodiek geëvalueerd met de uitvoerende partijen. 

Daarnaast is door de keuze van het Bestuurlijk Contracteren sprake van een dynamisch 

traject, waarbij de Overlegtafel in 2015 voortgezet zal worden. Indien daar aanleiding toe 

is zal het beleid worden aangepast. Daarnaast is het voor de uitvoerende partijen 

mogelijk om gebruik te maken van de reguliere inspraak- en participatievormen.  

 

12) Zoeterwoude en Oegstgeest hebben voor een andere modelverordening gekozen. Heeft 

dit nog (negatieve) effecten voor het verdere implementatietraject? Zo ja, welke? 

Met Leiden, Zoeterwoude en Oegstgeest wordt samengewerkt bij het opstellen van de 

Beleidsregels Wmo, waarin de nadere regels worden uitgewerkt. Hierbij wordt er 

aandacht aan besteed dat er Beleidsmatig geen verschillen ontstaan in de Beleidsregels. 

Bestuurlijk is tevens afstemming gezocht met de bestuurders van de gemeenten in de 

Leidse regio. De verschillen in de vorm van de Verordening hebben geen verdere 

effecten voor het implementatietraject. 

 

 


