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Aan het College van B&W van Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
 
 
Leiderdorp, 31 augustus 2014 
 

 
Betreft: Advies Verordening Wmo 2015 Leiderdorp 
 
Geacht College, 
 
De Wmo-adviesraad Leiderdorp (hierna te noemen “de raad”) heeft kennis genomen 
van het voorliggend concept Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 
(Wmo 2015). Voor de gevolgde procedure bij de totstandkoming van de verordening 
spreekt de raad zijn waardering uit. 
  
De raad heeft nog de volgende opmerkingen. 
 
Algemeen 
De raad maakt zich zorgen over de realisatie van de complexe veranderingen in het 
sociaal domein. Dit gezien de korte termijn waarop alle veranderingen ingevoerd 
moeten worden. 
Bij cliënten heerst vaak onzekerheid over de gevolgen van deze veranderingen voor 
hun dagelijks leven.  
De raad wil niet aan de kant staan, maar zoveel mogelijk meehelpen om de 
veranderingen op een goede manier te helpen realiseren. De Werkconferentie in 
april 2014, met als onderwerp preventie, is een voorbeeld van hoe de adviesraad 
samen met de diverse maatschappelijke organisaties, een bijdrage kan leveren aan 
netwerkvorming en voorlichting. De raad kan zich voorstellen dat op meer 
onderwerpen in de toekomst dit soort initiatieven genomen zullen worden. 
 
De raad adviseert om het uitvoeringsplan Wmo jaarlijks te laten evalueren. De 
resultaten van de evaluatie kunnen samen met het jaarlijkse cliënt 
ervaringsonderzoek leiden tot eventueel bijsturing van het Wmo-beleid.  
 
Communicatie 
Gezien de onrust onder de gebruikers van de Wmo is communicatie over de 
verandering in de Wmo belangrijk.  
De raad adviseert om waar enigszins mogelijk de artikelen in de verordening te 
concretiseren en bij het opstellen van aanvullende beleids- en uitvoeringsregels  
vooral te letten op de leesbaarheid voor de gemiddelde burger. 
Ten aanzien van de communicatie over de veranderingen in de Wmo, adviseert de 
raad om de algemene communicatie aan burgers op een aansprekende wijze te 
brengen. Hierbij kan gekeken worden naar goede voorbeelden in het land. 
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De raad adviseert in de communicatie met de huidige cliënten in individuele 
gesprekken informatie te geven over veranderingen in hun situatie. Daarnaast 
adviseert de raad om altijd een verslag te maken van het gesprek, zodat het voor 
beide partijen helder is wat besproken is en wat de conclusies zijn. 
 
Deskundigheidsbevordering 
Om de veranderingen in het sociaal domein goed uit te voeren is permanente 
aandacht voor deskundigheidsbevordering van ambtenaren nodig. Dit zelfde geldt 
evenzeer voor de leden van de gebied gebonden teams.  
De raad adviseert om in de begroting uitgaven voor deskundigheidsbevordering voor 
ambtenaren  te reserveren 
De raad adviseert bij de contractering van uitvoerende organisaties aan dit punt 
aandacht te besteden. 
 
Privacy 
Privacy bescherming is een ander punt van aandacht, zowel bij de informatie 
inwinning als bij de verslaglegging. Duidelijk moet zijn wie  toegang tot de dossiers 
van de cliënten mogen hebben.   

 

Klachtenregeling 
T.a.v. de klachtenregeling (art. 17) wil de raad het volgende opmerken. 
Een klachtenregeling is wettelijk voorgeschreven. Klachten komen vaak voort uit 
gebrekkige communicatie en onbegrip. Een formele klacht indienen is voor cliënten 
dan niet altijd vanzelfsprekend. Zowel de gemeente als de uitvoerende instanties als 
de cliënten zouden in die situaties  eerder baat hebben bij mediation of een 
onafhankelijke klachtencontactpersoon. Met die functionaris kunnen grieven 
besproken worden, beide partijen gehoord worden en vaak kan dan een formele 
klacht voorkomen worden. 
De raad adviseert daarom om mediation op te nemen in de klachtenregeling. 
 
Eigen bijdrage.  
In art 12 lid 4 sub b van de conceptverordening wordt gesteld dat het College bij 
nadere regeling bepaalt door welke andere instantie dan het CAK de bijdragen voor 
een maatwerkvoorziening of pgb worden vastgesteld en geïnd.  
De raad adviseert hierbij aan te geven welke andere instantie hiervoor wordt 
aangewezen, hoe die instantie de bijdrage bepaalt en op welke wijze wordt bewaakt 
dat deze bijdragen door stapeling van de eerder opgelegde eigen bijdragen het 
maximum aan eigen bijdragen niet wordt overschreden.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de Wmo-adviesraad, 
 
 
 
J.J.C. Karres, voorzitter 
 
cc. Griffie gemeenteraad Leiderdorp 


