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Nota van inspraak  
Verordening Maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019 
Het college van Leiderdorp heeft op 10 juli 2018 de concept Verordening Maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019 vastge steld en besloten deze ter 

inspraak te leggen voor de periode van 13 juli 2018 t/m 6 september 2018. De Wmo adviesraad van Leiderdorp gaat akkoord met de manier waarop de 

Verordening is gewijzigd. Daarom heeft de adviesraad geen inspraakreactie aangeleverd. Onderstaand treft u allereerst de inge diende inspraakreactie van 

het Sociaal Team Leiderdorp aan. 

 

De Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2019 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeenten Leiden, Oegstgeest en 

Zoeterwoude. De in deze gemeenten ontvangen inspraakreacties zijn ook toegevoegd aan dit document, met eveneens de voorgestelde reactie van het 

college en de gevolgen voor de verordening. Als laatste is ook een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam opgenomen en de gevolgen die deze 

uitspraak voor de verordening heeft. 

 
Nr. Inspraakreactie  

Sociaal Team Leiderdorp 

Antwoord van het college Leiderdorp Gevolgen voor concept verordening en/of 

toelichting op verordening 

 

Artikelsgewijs 

LDP 

1 

In artikel 11 lid 5 en 6 staat beide de 

huishoudelijke ondersteuning vermeld. Hierdoor 

spreken ze elkaar tegen. Moet de huishoudelijke 

ondersteuning niet uit lid 5 worden gehaald? 

  

De tekst klopt inderdaad niet. Door een tekstuele 

wijziging wordt deze onduidelijkheid 

weggenomen. 

 

Toevoeging Zoeterwoude: 

In lid 5 is bij sub a t/m c sprake van een aflopend 

percentage, terwijl bij lid 6 a en b sprake is van 

een oplopend percentage. De vermeldde 

percentage zijn correct, maar de gehanteerde 

volgorde is onlogisch. De volgorde in lid 6wordt 

gewijzigd. 

Verordening: De aanhef van artikel 11 lid 5 gaat 

luiden: De hoogte van een persoonsgebonden 

budget voor een cliënt ten behoeve van een dienst 

zoals individuele begeleiding, groepsbegeleiding 

of kortdurend verblijf wordt vastgesteld op basis 

van het door het college gecontracteerde tarief in 

natura waarbij wordt uitgegaan van: (…). 

De aanhef van artikel 11 lid 6 gaat luiden:  

Afwijkend van artikel 11  lid 5 geldt voor 

huishoudelijke ondersteuning dat de hoogte van 

het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld 

op  (…). 



  

Artikel 11 lid 6 sub a en artikel 11 lid 6 sub b 

worden omgedraaid. 

Toelichting: Geen wijziging 

 

LDP 

2 

In artikel 12 a lid 3 staan de losse 

woonvoorzieningen (afstandsbediening 

deuropener, tilliften etc.) niet benoemd. Losse 

woonvoorzieningen die niet nagelvast zijn, 

worden niet aangemeld bij het CAK voor de eigen 

bijdrage.  

 

Een eigen bijdrage wordt bepaald op de in artikel 

12.3 benoemde criteria. Wij menen dat dit 

voldoende rechtszekerheid biedt voor de 

inwoners. Een uitputtende lijst van 

uitzonderingen is niet mogelijk. 

 

 

Verordening: Geen wijziging 

Toelichting: Geen wijziging 

 

Nr. Inspraakreactie  

adviesraad Wmo & Jeugd Zoeterwoude 

Antwoord van het college Zoeterwoude Gevolgen voor concept verordening en/of 

toelichting op concept verordening 

 

Algemeen 

ZTW 

1 

We stellen vast dat het stuk lastig te lezen is door 

enerzijds de ambtelijke taal en anderzijds de 

veelvuldige verwijzing naar artikelen in de wet. 

Natuurlijk moeten de teksten interpretatievrij 

zijn, maar we denken dat het simpeler moet 

kunnen. Het zou en leesbaarder document 

moeten worden voor de inwoners van 

Zoeterwoude. 

 

Wij onderschrijven uw wens dat een verordening 

leesbaar moet zijn, maar hebben dit met de 

beschikbare middelen en tijd niet kunnen 

realiseren voor de verordening Wmo. 

Het leesbaar maken van een verordening is een 

uitdaging. Er is bij het opstellen van de 

verordening en de toelichting gebruik gemaakt 

van de modelverordening die aangeboden wordt 

door de VNG. Door de VNG is de nadruk gelegd 

op juridische correctheid van de tekst.  

 

N.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Artikelsgewijs 

    

ZTW 

2 

Artikel 12 Bijdrage in de kosten van algemene 

voorzieningen 

12.1 Een chiptarief per zone bestaat niet meer, de 

berekening gaat per kilometer en er moet 

rekening gehouden worden met het r-net tarief. 

 

De aanduiding chiptarief sluit inderdaad niet 

meer aan bij huidige organisatie van het 

openbaar vervoer. Cliënten die gebruik maken 

van het collectief vervoer betalen een eigen 

bijdrage in de zin van een opstaptarief en een 

tarief per zone (ritbijdrage). 

 

 

Verordening: Artikel 12 lid 1 wordt gewijzigd in: 

Een cliënt is een bijdrage verschuldigd in de 

kosten voor het gebruik van collectief vervoer, in 

de vorm van een opstaptarief en een tarief per 

zone. Het tarief per zone is een afgeleide van het 

kilometertarief van het regulier openbaar vervoer. 

Toelichting: De volgende alinea wordt 

toegevoegd aan de toelichting:  

De reguliere tarieven welke gelden voor het 

gebruik van het collectief vervoer in de vorm van 

de regiotaxi zijn tarieven zoals deze zijn 

gecontracteerd door Holland Rijnland.   

 

ZTW 

3 

Artikel 11 Regels voor persoonsgebonden budget 

11.1 De bijzin na  …. wet, laten vervallen. Dit is 

overbodig en maakt het niet duidelijker. 

 

Lid 1 verwijst naar artikel 2.3.6 de Wet. De tekst 

achter de komma geeft een herhaling van het 

artikel en is daarmee inderdaad overbodig.  

Verordening: De zinsnede voor zover de cliënt kan 

motiveren dat deze passend is, wordt verwijderd. 

Toelichting: Geen wijziging 

 

ZTW 

4 

Artikel 12a Bijdrage in de kosten van 

maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden 

budgetten 

12a.3.d er wordt gesproken over ‘intensiteit 

waakvlam’, wat wordt daar mee bedoeld. 

Opnemen in de toelichting en in artikel 1 

begripsbepaling. 

 

De inhoud van de diverse intensiteiten is 

uitwerking en is derhalve beschreven in de 

beleidsregels. De intensiteit waakvlam is 

beschreven in artikel 7.9.2.1 van de Beleidsregels 

maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 

2018. In de toelichting op de verordening dient 

uitgelegd te worden waarom een cliënt geen 

eigen bijdrage verschuldigd is in geval van losse 

dagbesteding beschermd wonen of begeleiding 

individueel met intensiteit waakvlam (artikel 12a 

Verordening: Geen wijziging 

Toelichting: Ten aanzien van de waakvlam wordt 

het volgende opgenomen: In artikel 12a lid 2 

staat dat een cliënt geen eigen bijdrage 

verschuldigd is wanneer er sprake is van een 

maatwerkvoorziening begeleiding individueel met 

intensiteit waakvlam. Bij de intensiteit waakvlam 

is sprake van een lage frequentie van 

ondersteuning. Om mogelijke financiële prikkels 

om deze lage intensiteit van ondersteuning 



  

lid 3 sub d).  

 

voortijdig te beëindigen weg te nemen, is ervoor 

gekozen om bij deze specifieke intensiteit geen 

eigen bijdrage te heffen. 

 

ZTW 

5 

Artikel 1 Begripsbepaling 

Eigen kracht: Het woord optimaal is in deze zin 

een loos begrip, weglaten dus. 

Met de toevoeging optimaal is beoogd dat de 

inwoner er naar streeft om vanuit eigen kracht zo 

veel als mogelijk zijn leven vorm te geven. 

 

Verordening: De definitie bij Eigen kracht in 

artikel 1 wordt gewijzigd in: het vermogen van 

individuen om het leven zo goed mogelijk vorm te 

geven en problemen op te lossen of dragelijk te 

maken; 

Toelichting: Geen wijziging 

 

ZTW 

6 

Artikel 13 Kwaliteitseisen maatschappelijke 

ondersteuning 

13.1 Aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit.  

De kwalificatie van kwaliteit is zo vaag, dat we er 

niets mee kunnen. Kwaliteit moet je objectief 

kunnen toetsen, dus moeten er criteria worden 

geformuleerd die de kwaliteit borgen. Als dat niet 

mogelijk is dan moet op grond van klachten en 

beleving van de cliënt de kwaliteit tegen het licht 

worden gehouden. Het oordeel van de kwaliteit 

ligt bij de cliënt en niet bij de aanbieder.  

Als de kwaliteit van het product of 

dienstverlening wordt nagevraagd en geëvalueerd 

tijdens het welzijnsgesprek met de cliënt, dan 

krijgt men voldoende data om een oordeel over 

de kwaliteit te vormen. Er wordt immers met alle 

cliënten gecommuniceerd over de kwaliteit van 

het product en of dienstverlening.  De adviesraad 

In artikel 3.1 lid 1 van de Wet wordt aangegeven 

dat de aanbieder er zorg voor draagt dat de 

voorziening van goede kwaliteit is. Daarmee legt 

de wetgever het oordeel over de kwaliteit bij de 

aanbieder neer.  

Een gecontracteerde aanbieder voor 

maatwerkvoorzieningen moet voldoen aan 

vakbekwaamheidseisen. Dat is vastgelegd in de 

Ontwikkelovereenkomst die door de aanbieder 

ondertekend wordt. De tekst die hierover wordt 

vastgelegd in de overeenkomsten 2019 wordt 

overgenomen in de toelichting op de verordening. 

 

In de resultaatovereenkomsten ten aanzien van 

de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke 

ondersteuning, begeleiding, beschermd wonen en 

kortdurend verblijf is in artikel 4.3 lid 1 

opgenomen dat dienstverleners (= aanbieders 

Verordening: Geen wijziging 

Toelichting: Aan de toelichting bij artikel wordt 

als 2e alinea toegevoegd: In de 

ontwikkelovereenkomst die ondertekend wordt 

door de gecontracteerde zorgaanbieder is over 

vakbekwaamheidseisen het volgende opgenomen:  

1. Dienstverlener beschikt gedurende de 

contractperiode over: 

 - een geldig ISO 9001:2008 of 9001:2015 

certificaat met daarbij een bewijs van 

implementatie van additionele normen  die gelden 

voor zijn branche, in ieder geval betrekking 

hebbende op zorg, maatschappelijke en/of 

aanpalende dienstverlening of;  

 - een voor de branche geldend 

kwaliteitsborgingscertificaat, in ieder geval 

betrekking hebbende op zorg, maatschappelijke 

en/of aanpalende dienstverlening .  



  

adviseert om de kwaliteitsevaluatie standaard op 

te nemen in het welzijnsgesprek.   

 

van de maatwerkvoorziening) tweemaal per jaar 

een halfjaarrapportage aanbieden. De gegevens 

hebben in ieder geval betrekking op: 

1. Aantal inwoners in zorg (per product, per 

periode, per gemeente) 

2. Doorloop van cliënten (in- en uitstroom) 

3. Behaalde resultaten 

4. Klanttevredenheid. Aanbieder meet deze 

verplicht minimaal 1 keer per jaar en 

rapporteert over de uitkomsten, zoals de scores, 

analyses en verbetermaatregelen.    

 

In bijlage 3 artikel 1 van de 

resultaatovereenkomst staat vermeld dat de 

dienstverleners aan de gemeente laten zien ze 

kwaliteitsbeleid hebben, gevoed door gegevens 

die de kwaliteit ten aanzien van verschillende 

aspecten in beeld brengen. 

Gewenste effecten zijn:  

- De levering van maatwerkvoorziening vindt 

plaats door personen die daarvoor de juiste 

competenties en ervaring hebben. 

- lnwoners ervaren de levering van de 

maatwerkvoorziening als kwalitatief van hoog 

niveau. 

 

2. Indien Dienstverlener niet over een certificaat 

bedoeld als lid 1 beschikt, kunnen Gemeenten 

besluiten Dienstverlener toch voorwaardelijk toe 

te laten treden tot het contract. Hiervoor is vereist 

dat Dienstverlener beschikt over een actueel 

kwaliteitshandboek, passend bij de 

ondersteuning. Denk hierbij aan protocollen en 

werkprocessen om de kwaliteit van zorg te 

waarborgen en een beschrijving van gevolgde 

opleidingen en scholingsbeleid voor personeel. 

Voorwaarde voor toetreding dat door Gemeenten 

wordt vastgesteld dat in de praktijk door 

Dienstverlener conform dit kwaliteitshandboek 

wordt gewerkt. Tevens  is, naast eventuele 

overige gestelde voorwaarden, voorwaarde dat er 

geen negatieve signalen zijn vanuit de sociale 

teams met betrekking tot werkwijze, bejegening 

en/of kwaliteit van zorg. 

 

ZTW 

7 

Artikel 23 Intrekking oude verordening en 

overgangsrecht 

23.4 toevoegen achter ……… Verordening 

Artikel 23 lid 4 heeft betrekking op het 

afhandelen van bezwaren tegen een besluit die 

op grond van de oude verordening zijn ingediend.  

Verordening: Als jaartal zal 2015 worden 

toegevoegd. 

Toelichting: Geen wijziging 



  

maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 

2019 …….. 

 

 

ZTW 

8 

Artikel 1 Begripsbepaling 

Cliëntondersteuning: De beschrijving is zo vaag 

dat dit meer toelichting nodig heeft. 

 

De definitie is overgenomen uit artikel 1.1.1 van 

de Wet.  

Verordening: Geen wijziging 

Toelichting: Geen wijziging 

ZTW 

9 

Artikel 1 Begripsbepaling 

Voorliggende voorziening: het woord adequaat 

veranderen in afdoende.  

Bedoeld wordt dat een voorziening beschikbaar is 

waarmee een resultaat bereikt kan worden dat 

passend is. De term adequaat dekt daarmee de 

lading.  

 

Verordening: Geen wijziging 

Toelichting: Geen wijziging 

ZTW 

10 

Artikel 4 Vooronderzoek; indienen persoonlijk 

plan 

4.1  In de zin staat …… zo spoedig mogelijk …. . 

We stellen voor om een termijn van bijv. 2 weken 

te stellen. De datum voor het gesprek wordt in 

overleg met de cliënt vastgesteld.  

 

De Wet schrijft niet voor dat een termijn 

benoemd wordt waarbinnen contact opgenomen 

moet worden voor het maken van een afspraak. 

In de Wet is wel beschreven dat uiterlijk binnen 

zes weken een onderzoek moet plaatsvinden. De 

termijn waarbinnen een afspraak gemaakt moet 

worden na een melding, valt onder de 

servicenormen van de gemeente. In de regel vindt 

binnen vijf werkdagen al een gesprek plaats. De 

omschrijving zo spoedig mogelijk volstaat 

daarmee.  

 

Daarnaast biedt het opnemen van een specifieke 

termijn de inwoner geen extra rechtszekerheid 

omdat hierbij niet wordt vastgelegd wat de 

gevolgen zijn als de benoemde termijn niet 

gehaald wordt.  

Verordening: Geen wijziging 

Toelichting: Geen wijziging 



  

ZTW 

11 

Artikel 5 Gesprek 

De adviesraad Wmo & Jeugd vraagt om in dit 

artikel op te nemen dat er met de eventuele 

mantelzorger een apart gesprek wordt gehouden 

over de draagkracht van de mantelzorger. Is de 

cliënt op de hoogte van de inhoud van het 

gesprek zodat hij/zij zich kan voorbereiden.  

 

Het voeren van een apart gesprek met de 

mantelzorger kan zeker van waarde zijn. Het is 

echter aan de professionele inschatting van de 

consulent of een apart gesprek zinvol of 

noodzakelijk is. Daarnaast zal de cliënt die een 

melding heeft gedaan of namens wie een melding 

is gedaan moeten instemmen met een dergelijk 

gesprek. Het opnemen dat standaard een gesprek 

met een mantelzorger gevoerd wordt, willen wij 

niet overnemen. 

 

De cliënt wordt er bij het maken van de afspraak 

voor het gesprek op gewezen wat het doel van 

het gesprek is. 

 

Verordening: Geen wijziging 

Toelichting: Geen wijziging 

ZTW 

12 

Artikel 6 Verslag 

We nemen aan dat in het verslag ook een advies 

is geformuleerd, dat dan ook benoemen. 

 

Het verslag is bedoeld als onderbouwing van het 

al dan niet toewijzen van een 

maatwerkvoorziening. De inhoud van het verslag 

is verder uitgewerkt in de toelichting op de 

verordening. 

 

N.v.t. 

ZTW 

13 

Artikel 12a Bijdrage in de kosten van 

maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden 

budgetten 

12a.4d in het laatste deel van de zin staat dat er 

op basis van een offerte een pgb kan worden 

vastgesteld. Is dat wel zo op grond van 

regelgeving? De adviesraad vraagt zich af of je 

kunt aanbesteden op grond van een offerte in de 

De gemeente is geen contractpartij bij een dienst 

die ingekocht wordt door een cliënt. Derhalve is 

er geen sprake van een aanbesteding. 

 

Als aanvulling kan het volgende gemeld worden 

over de bijdrage in de kosten: 

In artikel 12a laatste alinea van de toelichting is 

het volgende opgenomen over het zogenaamde 

Verordening: Geen wijziging 

Toelichting: Geen wijziging 



  

Europese regelgeving. Daar worden meer offertes 

gevraagd. Of is dit een uitzondering, of is de 

offerte niet onderworpen aan Europese 

regelgeving vanwege de hoogte van de pgb? 

 

abonnementstarief: “Het kabinet is voornemens 

om met ingang van 2019 een abonnementstarief 

in te voeren voor de Wmo. Met de invoering van 

het abonnementstarief wordt de stapeling van 

kosten voor zorg en ondersteuning verder 

beperkt. Vanaf 2019 geldt een vast tarief van € 

17,50 voor huishoudens die gebruik maken van 

Wmo maatwerkvoorzieningen. Dit gaat het Rijk in 

een algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 

uitwerken. Deze AMvB is bij de opstelling van 

deze verordening nog niet bekend. Daarom is in 

de verordening voor de eigen bijdrage in artikel 

12a lid 3.2 als tekst opgenomen “naar hoofdstuk 

3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 of van 

rijkswege anders is bepaald…..” 

De minister heeft de Tweede Kamer inmiddels 

(d.d. 1 juni 2018) schriftelijk geïnformeerd over 

de vormgeving van het abonnementstarief. 

Voorgesteld is om vanaf 2019 een vast tarief van 

€ 17,50 per vier weken te berekenen voor Wmo-

voorzieningen. Het voorstel is begin juli voor 

advies naar de Raad van State gestuurd.  

ZTW 

14 

Artikel 14 Meldingsregeling calamiteiten en 

geweld 

14.3 is het onderzoek naar calamiteiten enz. 

onafhankelijk als de toezichthoudend ambtenaar 

dat onderzoek doet? 

 

De rol van toezichthoudend ambtenaar is door de 

Leidse regiogemeenten belegd bij de GGD 

Hollands Midden. Daarmee is deze rol belegd bij 

een onafhankelijke organisatie. 

 

 

 

N.v.t.  



  

ZTW 

15 

Artikel 15b Onderzoek naar kwaliteit en recht- en 

doelmatigheid maatwerkvoorzieningen en 

persoonsgebonden budgetten 

Hoe vaak is periodiek? 

 

Met periodiek wordt regelmatig en stelselmatig 

bedoeld. Het vastleggen van een exacte 

frequentie is niet wenselijk omdat daarbij 

beleidsvrijheid om meer of minder frequent 

onderzoek naar kwaliteit uit te (laten) voeren, 

wordt ontnomen. 

 

N.v.t. 

ZTW 

16 

Artikel 22 Evaluatie 

Wat houdt continu evaluatie in? Welke gegevens, 

welke criteria worden gebruikt?  

 

Het evalueren van het beleid is een doorlopend 

proces, passend bij de gemeentelijke 

begrotingscyclus en de formele overlegcyclus 

tussen gemeenten en aanbieders. Tevens worden 

de resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken 

meegenomen bij het evalueren van het gevoerde 

beleid. 

N.v.t. 

 
 
Nr. Inspraakreacties  

Platform Gehandicapten Leiden  

Adviesraad WMO/Jeugd Leiden 

 

Antwoord van het college Leiden Gevolgen voor concept verordening en/of 

toelichting op verordening  

 

Artikelsgewijs 

LDN 

1 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

Privacy: in de bepaling wordt genoemd 

‘persoonlijke gegevens/informatie, noodzakelijk 

voor het onderzoek, aan derden te verstrekken’. 

De Adviesraad vindt dit een onduidelijke 

formulering, want wat betekent ‘verstrekken aan 

derden’? Is dit het doorleveren van gegevens 

door de gemeenten aan derden of betekent dat 

De tweede helft van de zin roept verwarring op 

en wordt daarom verwijderd. 

Privacy staat hoog in het vaandel bij de 

gemeente, de gemeente hanteert richtlijnen van 

de AVG.    

 

Toevoeging Zoeterwoude 

De AVG vermeldt duidelijke redenen wanneer en 

Verordening:  De definitie bij Privacy in artikel 1 

wordt gewijzigd in: de privacy van de inwoner 

wordt gewaarborgd in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) 

Toelichting: Geen wijziging 

 

 

 



  

ook: het leveren van gegevens aan de gemeente 

(eventueel door derden)? De Adviesraad vraagt 

zich af of hierbij adviezen uit het rapport van de 

Autoriteit Persoonsgegevens worden opgevolgd. 

We adviseren de formulering te verduidelijken. 

onder welke voorwaarden persoonlijke 

gegevens/informatie aan derden verstrekt mag 

worden. De tweede helft van de zin voegt 

daarmee niets toe aan het artikel en zal worden 

verwijderd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDN 

2 

 

Artikel 11. Regels voor het persoonsgebonden 

budget 

Lid 1: Het advies is om in dit artikel de Wet te 

volgen en geen eigen toevoeging van de 

gemeente in de verordening op te nemen, zoals 

nu is gedaan. De zinsnede ‘voor zover de cliënt 

kan motiveren dat deze passend is’, is dubbelop 

en kan daarom weggelaten worden.  

 

Lid 1 verwijst naar artikel 2.3.6 van de Wet. De 

tekst achter de komma geeft een herhaling van 

het artikel en is daarmee inderdaad overbodig.  

 

Verordening: De zinsnede voor zover de cliënt kan 

motiveren dat deze passend is, wordt verwijderd. 

Toelichting: Geen wijziging 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDN 

3 

Artikel 12, lid 4: 

We adviseren om deze artikelen aan te passen/te 

verduidelijken.  

In lid 4b staat:  de kostprijs van een 

persoonsgebonden budget is maximaal gelijk aan 

de hoogte van een persoonsgebonden budget. 

Deze kostprijs wordt gebruikt voor de berekening 

van de eigen bijdrage door het CAK. In de 

toelichting staat het begrip kostprijs verder 

uitgelegd. Het college is het met u eens dat dit 

een lastig artikel is. Daarom wordt een tussenzin 

toegevoegd aan de aanhef van lid 4. 

 

Verordening:  

Aan de tekst van lid 4 wordt, na ‘kostprijs’, 

toegevoegd: (ten behoeve van de berekening van 

de eigen bijdrage door het CAK). 

Toelichting: Geen wijziging 

 

 

 

 

 

 



  

LDN 

4 

Artikel 3. Cliëntondersteuning 

De Wet bepaalt dat er onafhankelijke 

cliëntondersteuning moet zijn en beschrijft 

vervolgens (in de Memorie van Toelichting en 

diverse stukken vanuit het ministerie van VWS) 

wat daaronder verstaan moet worden. De 

onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) moet 

levensbreed geboden worden. In de toelichting 

op de verordening worden de begrippen burger 

(die nog geen cliënt hoeft te zijn), inwoner en 

cliënt door elkaar gehaald. In de laatste zin lijkt 

het alleen Wmo-cliënten te betreffen. 

Het advies is om hier de term onafhankelijk aan 

toe te voegen. In de toelichting kan dan eventueel 

aanvullend worden opgenomen onafhankelijk van 

gemeente en aanbieders. Ook adviseren we 

duidelijk te beschrijven voor wie deze 

ondersteuning is. 

 

De cliëntondersteuning is op dit moment belegd 

bij MEE. Omdat MEE ook participeert in de 

wijkteams is de cliëntondersteuning niet 

onafhankelijk van de gemeente en aanbieders. Dit 

onderwerp heeft onze aandacht. 

 

In de toelichting wordt juist gesproken over 

burgers die informatie en advies kunnen krijgen 

omdat dit ook voor hun aanvraag plaats kan 

vinden. In de laatste zin wordt gesproken over 

betrokkenen en niet over cliënten omdat het 

zowel mensen kan betreffen die al wel als die nog 

geen hulpvraag hebben ingediend. 

 

Toevoeging Zoeterwoude 

Zie opmerking ZTW 2. 

N.v.t. 

LDN 

5 

Artikel 10. Inhoud beschikking 

We adviseren de beschikking klantvriendelijker te 

laten zijn, bijvoorbeeld verwijzen naar waar men 

terecht kan met vragen (bijv. naar de 

onafhankelijke cliëntondersteuner, de 

onafhankelijke klachtenfunctie e.d.) en goede 

doorverwijzing op de website van de gemeente 

Leiden.  

Lid 2d: We adviseren in de toelichting aan te 

geven wat precies bedoeld wordt met ‘andere 

In de beschikking staat altijd vermeld dat een 

cliënt telefonisch contact op kan nemen met de 

gemeente. Daarnaast werken we aan een betere 

website op het gebied van WMO. We hebben hier 

naar gekeken en zien dat er heel wat verbeterd 

kan worden. Hier zal actie op worden 

ondernomen. 

Met andere voorzieningen kunnen onder andere 

de voorzieningen uit artikel 5.1.g. bedoeld 

worden, maar ook bijvoorbeeld die uit 5.1.f.  

N.v.t. 



  

voorzieningen die relevant zijn of kunnen zijn’? 

Betreft dit de uitvoering van artikel 5.1.g?  

 

Toevoeging Zoeterwoude: 

Landelijk onderzoek heeft uitgewezen dat onder 

andere lokale overheden gebruikmaken van een 

te moeilijke schrijfstijl. Sinds voorjaar 2018 

worden beschikkingen Wmo geschreven op 

zogenaamd B1-niveau. 

 

LDN 

6 

Artikel 11, lid 5c.  

Het advies is om hier eenduidiger in te zijn en 

rekening te houden met situaties waarin familie, 

het sociale netwerk van de cliënt ZZP’er is en 

hiermee onder het hogere tarief valt.   

Vanwege jurisprudentie kan de term sociaal 

netwerk niet meer gebruikt worden in 

regelgeving (zie opmerking RB 1), in plaats 

daarvan gebruiken we de term niet-

professionele/informele ondersteuning. Wanneer 

iemand daaronder valt, komt hij niet in 

aanmerking voor het hogere tarief. Het is 

eventueel mogelijk dat hierop een uitzondering 

gemaakt wordt.  

 

Zie opmerking RB 1. 

LDN 

7 

Artikel 4.1. Vooronderzoek, indienen persoonlijk 

plan: 

Hier wordt genoemd 'het uitgangspunt is om het 

verzamelen van gegevens zoveel mogelijk in 

samenspraak met de cliënt te doen.' De 

Adviesraad vraagt zich af wat 'zoveel mogelijk' 

inhoudt, wanneer wel en wanneer niet? We 

adviseren dit duidelijk te beschrijven. Ook 

adviseren we in dit artikel op te nemen dat 

cliënten hierbij gewezen worden op hun 

privacyrechten (inzage-, correctierecht e.d.). 

De zinsnede ‘zoveel mogelijk in samenspraak met 

de cliënt’ is gedaan op advies van de WMO 

adviesraad in 2014 bij het vaststellen van de 

verordening.  

 

In artikel 5.2 van de verordening wordt gewezen 

op de rechten en plichten van de cliënt. 

Hieronder vallen ook de privacy-rechten. 

N.v.t. 



  

LDN 

8 

Artikel 5. Gesprek 

Lid 1: Het begrip 'deskundigen' wordt genoemd. 

Niet duidelijk is wat hieronder verstaan wordt. 

We adviseren dit toe te lichten. 

Met deskundige wordt bedoeld: sociaal werkers 

in de wijkteams, of een medewerker van de 

afdeling WMO van de gemeente. Het college is 

van mening dat het niet nodig is om dit toe te 

lichten in de verordening. 

 

N.v.t. 

LDN 

9 

Artikel 9. Advisering  

In de toelichting staat 'het is bij de 

adviesaanvraag van belang dat hierbij een heldere 

vraag of afgebakende opdracht wordt verstrekt, 

zodat duidelijk is voor de cliënt en de adviseur 

welk aanvullend onderzoek nog nodig is’. We 

adviseren hiervoor in de plaats de zinsnede 'welk 

aanvullend onderzoek voor welk concreet doel of 

vraag', te gebruiken teneinde het opvragen van 

hele medische dossiers te voorkomen.  

Met ‘welk aanvullend onderzoek’ wordt juist een 

beperkt onderzoek bedoeld, verdere specificering 

is naar de mening van het college niet nodig. 

N.v.t. 

 
 
Nr. Inspraakreactie  

adviesraad Sociaal domein Oegstgeest 

Antwoord van het college Oegstgeest Gevolgen voor concept verordening en/of 

toelichting op concept verordening 

 

Algemeen 

OEG

1 

De inhoud van de verordening  is heel 

gedetailleerd beschreven. Voor professionals is 

het belangrijk dat de informatie volledig en ook 

juridisch duidelijk en compleet is. Er kan 

bijvoorbeeld naar worden verwezen in de 

motivering van een beschikking. Maar voor veel 

cliënten en mantelzorgers is het te veel en te 

Wij onderschrijven uw wens dat een verordening 

leesbaar moet zijn, maar hebben dit met de 

beschikbare middelen en tijd niet kunnen 

realiseren voor de verordening Wmo. 

Het leesbaar maken van een verordening is een 

uitdaging. Er is bij het opstellen van de 

verordening en de toelichting gebruik gemaakt 

N.v.t. 



  

onoverzichtelijk.  

Advies: Maak ook een begrijpelijke tekst voor 

cliënten en mantelzorgers, bijvoorbeeld door 

gebruik te maken van een infographic. De 

adviesraad wil graag meedenken over de opzet.  

 

van de modelverordening die aangeboden wordt 

door de VNG. Door de VNG is de nadruk gelegd 

op juridische correctheid van de tekst.  

Wij gaan graag met u in gesprek over uw aanbod. 

Artikelsgewijs 

OEG 

2 

In artikel 3 wordt aangegeven dat de gemeente er 

voor moet zorgen dat ingezetenen een beroep 

kunnen doen op kosteloze cliëntondersteuning en 

de cliënt en zijn mantelzorger(s) moet wijzen op 

de mogelijkheid gebruik te maken van gratis 

cliëntondersteuning. De ervaring leert dat veel 

cliënten niet of maar ten dele op de hoogte zijn 

van de mogelijkheid (en wenselijkheid) van  

cliëntondersteuning.  

In het regeerakkoord is 55 miljoen euro 

opgenomen voor cliëntondersteuning.  In zijn 

kamerbrief van 12 juli 2018 schrijft minister de 

Jonge hoe hij dit geld gaat inzetten. Eén van de 

uitgangspunten is dat de cliëntondersteuning bij 

de “toegang” beter bekend moet zijn en 

georganiseerd moet worden. 

Advies: Via het project Koplopers 

Cliëntondersteuning wordt in een aantal 

gemeenten gewerkt aan een betere bekendheid 

en uitvoering van onafhankelijke 

cliëntondersteuning. Kijk naar de ervaringen van 

deze gemeenten. 

(Zie ook ZTW 2) 

 

Wij onderschrijven het advies. De uitkomsten van 

het project met de koplopergemeenten kunnen 

leiden tot aanpassingen van lokaal beleid. De 

Leidse regiogemeenten volgen deze 

ontwikkelingen dan ook op de voet. 

 

Verordening: Artikel 3 lid 1wordt gewijzigd in: 

Het college zorgt ervoor dat ingezetenen een 

beroep kunnen doen op kosteloze 

cliëntondersteuning onafhankelijk van gemeente 

en aanbieders, waarbij het belang van de cliënt 

uitgangspunt is. 

Toelichting: Geen wijziging 

 



  

OEG 

3 

In artikel 19 staat dat het college in de contracten 

en/of subsidieafspraken met aanbieders opneemt  

dat de aanbieders een effectieve en 

laagdrempelige klachtregeling moeten hebben 

voor de behandeling van klachten van cliënten 

ten aanzien van gedragingen van de aanbieder 

jegens een cliënt. Er staat niet wat het vervolg is 

als partijen er samen niet uitkomen. In de 

toelichting staat dat dan een klacht kan worden 

ingediend bij de gemeente. 

Advies: Neem dit ook op in de verordening. 

De toelichting op artikel 19 geeft inderdaad 

informatie waarvan het logischer is dat dit in het 

artikel zelf vermeld wordt. De zin uit de 

toelichting waarin wordt aangegeven dat een 

klacht kan worden ingediend bij de gemeente zal 

worden opgenomen in de hoofdtekst. Daar waar 

de afhandeling niet naar wens is, staat de weg 

naar de gemeente voor het indienen van de 

klacht open.  

 

 

Verordening: Invoegen extra lid bij artikel 19. 

Nieuw lid 2 gaat luiden: Daar waar de afhandeling 

zoals bedoeld in lid 1 niet naar wens is, kan een 

cliënt zich wenden tot het college voor het 

indienen van de klacht. Lid 2 uit concept 

Verordening wordt vervolgens lid 3. 

Toelichting: Tekst uit Beleidsregels 

maatschappelijke ondersteuning 2018 is 

toegevoegd. 

 

OEG

4 

In artikel 1: begripsbepalingen, staat dat 

Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen 

onder de Wmo 2015 toebedeeld is aan de 

centrumgemeenten. Voor Oegstgeest is dat 

Leiden. Dit zal veranderen als de 

Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen 

met ingang van 2021 wordt overgedragen aan alle 

gemeenten. Ook de bijbehorende financiering 

verandert. Tot die tijd is sprake van een 

overgangsfase waarin gemeenten zich moeten 

voorbereiden op hun nieuwe rol. Acties die de 

gemeente nu al kan oppakken betreffen met 

name de huisvesting. Zowel in de Woonvisie van 

Oegstgeest als in de Regionale Woonagenda zijn 

aparte hoofdstukken gewijd aan de opvang van 

bijzondere doelgroepen. 

 

Advies: Kijk, zoals ook al aangegeven in ons advies 

Wij onderschrijven het advies. De decentralisatie 

van de Maatschappelijke Zorg is een complex 

dossier waarbij samengewerkt wordt door de 

gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, 

Voorschoten en Zoeterwoude. De 

huisvestingsopgave is daarbij een van de thema’s. 

Het realiseren van huisvesting heeft zeker onze 

aandacht, maar valt buiten de context van de 

verordening. 

 

Verordening: Geen wijziging.  

De toevoeging ‘ Opvang en Beschermd wonen is 

onder de Wmo 2015 toebedeeld aan de 

centrumgemeenten, voor Oegstgeest is dat 

Leiden’ (zoals opgenomen in de Verordening uit 

2015) is in de concept Verordening van 

Oegstgeest al verwijderd. 

Toelichting: Geen wijziging 

 



  

op de woonvisie, voor deze groepen ook naar out 

of the box oplossingen. Bijvoorbeeld al dan niet 

tijdelijke huisvesting in een oude school, 

leegstaande bedrijfspanden of 

containerwoningen en doe dat zo mogelijk in 

samenwerking met een zorg- en/of 

woningaanbieder. In dat geval hoeft er geen 

beroep te worden gedaan op de reguliere 

woningvoorraad. 

 

Nr. Rechterlijke uitspraak (Rechtbank Rotterdam,  

d.d. 31-05-2018, betreffend de gemeente Brielle) 

 

Verwerking uitspraak Gevolgen voor concept verordening 

RB  

1 

Volgens de verordening van de betrokken 

gemeente is iemand uit het sociaal netwerk 

“iemand die niet is gekwalificeerd voor de 

betreffende dienstverlening, geen zzp’er en 

meestal een familielid, vriend of kennis is”. 

Tevens is in de verordening opgenomen dat alle 

begrippen uit artikel 1.1.1 van de Wmo 2015 van 

toepassing zijn.  

De Rechtbank heeft geoordeeld dat de door de 

gemeente gehanteerde omschrijving in strijd is 

met de Wet. Hoewel aan de omschrijving van het 

begrip ‘sociaal netwerk’ uit de verordening 

voldaan werd, oordeelde de Rechtbank dat de 

gemeente bij het verstrekken van een 

persoonsgebonden budget onterecht het lage 

tarief van 50% had toegekend. 

In artikel 11 lid 5 sub c en artikel 11 lid 6 sub a van 

de concept Verordening is bepaald dat het tarief 

van 50% wordt verstrekt aan “een persoon uit het 

sociaal netwerk”. Aan de hand van de uitspraak 

van de Rechtbank zou als de hulp geboden wordt 

door een non-professional maar deze persoon 

niet uit de huiselijke kring komt of niet een 

persoon is met wie de cliënt een sociale relatie 

onderhoudt, wij niet het tarief “sociaal netwerk” 

mogen betalen. 

De intentie de gemeente is om in de artikelen 11 

lid 5 sub c en 11 lid 6 sub a een pgb-tarief op te 

nemen voor ongekwalificeerde en niet-

gediplomeerde personen.  Om te zorgen dat dit 

niet in strijd is met de Wet, is een tekstuele 

aanpassing noodzakelijk.  

Verordening: De tekst van artikel 11 lid 5 wordt 

aangepast. Ook de tekst van artikel 11 lid 6 

aangepast, zie daarvoor ook opmerking 22. 

Artikel 11 lid 5 sub a t/m c wordt als volgt:  

a. 90% van het tarief in natura wanneer het 

professionele ondersteuning betreft die geboden 

wordt door een professional in dienst van een 

zorgaanbieder; 

b. 80% van het tarief in natura wanneer het 

professionele ondersteuning betreft  die geboden 

wordt door een ter zake kundig gediplomeerde 

zelfstandige zonder personeel (zzp’er); 

c. 50% van het tarief in natura wanneer het niet-

professionele/informele ondersteuning betreft. 

 

Artikel 11 lid 6 sub a en b wordt als volgt:  



  

 Afwijkend van lid 5 geldt voor huishoudelijke 

ondersteuning dat de hoogte van het 

persoonsgebonden budget wordt vastgesteld op   

a. 70% van het tarief in natura wanneer het 

professionele ondersteuning betreft  die geboden 

wordt door een ter zake kundig gediplomeerde 

zelfstandige zonder personeel (zzp’er); 

b. 55% van het tarief in natura wanneer het niet-

professionele/informele ondersteuning betreft. 

Toelichting: Geen wijziging 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


