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Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 18 september 2014 

Onderwerp:  RVS Verordening maatschappelijke 

ondersteuning 2015 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015  
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. In de Wmo 2015 ligt de nadruk er op om 

samen met de inwoner te kijken wat er redelijkerwijs verwacht mag worden van de 

inwoner of zijn sociale netwerk om een beperking of probleem op te lossen. Door de 

Wmo 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van de 

ondersteuning en begeleiding aan (kwetsbare) inwoners. In de Verordening wordt 

de toegangsprocedure tot de maatschappelijke ondersteuning beschreven.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

De Verordening is gebaseerd op de Modelverordening Wmo 2015 van de VNG, en 

is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Leiden, Oegstgeest en 

Zoeterwoude. De gemeenten Oegstgeest en Zoeterwoude hebben uiteindelijk 

gekozen voor een ander model van de Verordening, maar wijken beleidsinhoudelijk 

niet van de inhoud van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 

2015. Het college heeft de conceptverordening vrijgegeven voor inspraak en de 

Wmo-adviesraad om advies gevraagd. Ook in de gemeente Leiden is dit gedaan. 

Alle inspraakreacties, van de beiden gemeenten, zijn zorgvuldig gewogen en 

hebben waar mogelijk en wenselijk tot aanpassing van de Verordening geleid.  
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1.c Samenhang beleidsvelden 

Bij het opstellen van de Verordening is overleg geweest met de werkgroepen die 

zich bezighouden met de verordening Jeugdhulp en de (diverse) verordeningen op 

het gebied van de Participatiewet. 

 

2 Beoogd effect 

Een Verordening maatschappelijke ondersteuning die voldoet aan de eisen van de Wmo 

2015 en uitvoering geeft aan het beleidsplan: Invoering Wmo 2015.  

 
3 Argumenten 

1.1. De raad is verplicht om een Verordening maatschappelijke ondersteuning vast te 

stellen. 

De Wmo 2015 verplicht de raad een verordening op te stellen. Door de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015 vast te stellen voldoet de raad aan deze 

plicht. Daarnaast verplicht de Wmo 2015 de raad de Verordening vast te stellen voor 1 

november 2014. 

 

1.2. De Verordening voldoet aan de eisen die de Wmo 2015 stelt. 

In de Verordening komen de onderwerpen aan bod die in de Wmo 2015 genoemd staan. 

De Wmo 2015 geeft dat in de Verordening de het volgende geregeld moet worden: 

 op welke wijze en op basis van welke criteria vastgesteld wordt of een cliënt voor een 

maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang 

in aanmerking komt;  

 op welke wijze de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld; 

 welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van voorzieningen, inclusief eisen met 

betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten;  

 ten aanzien van welke voorzieningen een regeling voor de afhandeling van klachten 

van cliënten vereist is; 

 ten aanzien van welke voorzieningen een regeling voor medezeggenschap van 

cliënten over voorgenomen besluiten van de aanbieder die voor de gebruikers van 

belang zijn vereist is;  

 op welke wijze inwoners, waaronder cliënten of hun vertegenwoordigers, worden 

betrokken bij uitvoering van de wet, voorstellen voor beleid kunnen doen, gevraagd en 
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ongevraagd advies kunnen uitbrengen over verordeningen en beleidsvoorstellen, 

worden voorzien van ondersteuning en deel kunnen nemen aan periodiek overleg; 

 op welke wijze de kostprijs van een maatwerkvoorziening wordt berekend;  

 op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de 

mantelzorgers van inwoners in de gemeente; 

 op welke wijze bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een 

maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget, en van misbruik of oneigenlijk 

gebruik van de wet wordt tegengegaan;  

 op welke wijze een goede verhouding tussen de prijs en kwaliteit van de voorziening 

wordt gewaarborgd; 

 dat cliënten voor een algemene voorzieningen, niet zijnde cliëntondersteuning, en 

maatwerkvoorzieningen een bijdrage verschuldigd zullen zijn; 

 de hoogte van de bijdrage voor de verschillende soorten van voorzieningen, ook 

wanneer de cliënt de ondersteuning zelf inkoopt met een persoonsgebonden budget; 

 dat de bijdragen voor opvangvoorzieningen door een andere instantie dan het CAK 

kunnen worden vastgesteld en geïnd; 

 dat in geval van een minderjarige cliënt die niet zelf de eigenaar is van de woning, een 

bijdrage wordt opgelegd aan diens onderhoudsplichtige ouders en degene die anders 

dan als ouder samen met de ouder het gezag over de cliënt uitoefent; 

 dat aan personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale 

problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een 

tegemoetkoming wordt verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de 

participatie, en wat de toepasselijke grenzen zijn met betrekking tot de financiële 

draagkracht; 

 onder welke voorwaarden de persoon aan wie een persoonsgebonden budget wordt 

verstrekt, deze ondersteuning in kan kopen bij een persoon die behoort tot het sociale 

netwerk. 

  

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1. De Verordening geeft de kaders weer voor het bieden van maatschappelijke 

ondersteuning. 

De Wmo 2015 kent niet langer een compensatieplicht, zoals deze onder Wet 

maatschappelijke ondersteuning wel bestond. De compensatieplicht is vervangen door een 

resultaatverplichting. De Wmo 2015 verplicht het college om samen met de inwoner een 
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gewenst resultaat te bereiken. Om tot dit resultaat te komen wordt samen met de inwoner 

gekeken wat de inwoner, redelijkerwijs, zelf of met zijn sociale netwerk kan bereiken. De 

Verordening geeft geen voorzieningen weer die tot een resultaat kunnen leiden, zoals dat 

onder de Wmo en Wet voorzieningen gehandicapten wel het geval was, maar biedt de 

kaders voor een zorgvuldig toegangs- en beoordelingsproces. Nadere uitwerking van deze 

toegangs- en beoordelingsprocedure en nadere regels over onder ander de waardering 

voor mantelzorgers en het persoonsgebonden budget worden uitgewerkt in de 

Beleidsregels Wmo 2015. 

 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

Na besluit van de raad zal het college nadere regels opstellen (Beleidsregels Wmo 2015) 

ter uitvoering van deze Verordening. Deze nadere regels zullen worden uitgewerkt met de 

gemeenten Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude. Daarnaast zullen maatschappelijke 

partijen, op specifieke onderdelen, betrokken worden bij het uitwerken van de nadere 

regels. 

De Verordening wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en gepubliceerd in de 

(digitale) verordeningenbank. 

 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Het verstrekken van maatwerkvoorzieningen op basis van deze Verordening kost de 

gemeente principe geld, het inzetten van een algemeen gebruikelijke voorzieningen niet (of 

minder). In het Wmo Beleidsplan is besloten om eigen bijdragen bij 

maatwerkvoorzieningen te baseren op de kostprijs van de voorziening en de financiële 

draagkracht van de cliënt (via het CAK). Of er voldoende dekking is voor het leveren van 

passende ondersteuning via maatwerkvoorzieningen is onder andere afhankelijk van de 

resultaten van het Bestuurlijk Contracteren (voor het inkopen van de gedecentraliseerde 

taken). 
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8 Evaluatie 

Wanneer het beleidsplan ‘Invoering Wmo 2015’ wordt geëvalueerd, zal ook deze 

Verordening worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
Bijlagen:  
 

1. RBS Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015. 
2. Nota van inspraak Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015. 
3. Modelverordening VNG, inclusief artikelsgewijze toelichting over lokale invulling. 
4. Wettekst Wmo 2015.  


