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Met de definitieve invoering van het abonnementstarief per 2020 moet de huidige 
Verordening maatschappelijke ondersteuning worden aangepast. 

1. Wat is precies de deadline? 
 

A1: De deadline voor de voorliggende verordening is 1 januari 2020 aangezien dan het 
abonnementstarief ingaat. Daarom moet de voorliggende verordening in de raad van december 
vastgesteld worden. 
 
 

2. Zelfredzaamheid is een woord dat te pas en te onpas valt als het gaat over maatschappelijke 
ondersteuning. In welke mate is die zelfredzaamheid onder Leiderdorpers die geacht worden 
gebruik te maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning toe- dan wel afgenomen sinds de 
overheveling van deze voormalige rijkstaak naar de gemeente in 2015? 
 

A2: De nu voorliggende wijzigingen in de verordening zijn van technische aard. In de Sociale Agenda is te 
zien dat wij integraal kijken naar het sociaal domein en zien we dat veel inwoners van Leiderdorp 
zelfstandig en zelfredzaam zijn. Wanneer zij dat niet zijn (bijvoorbeeld door een aandoening of 
verminderde mobiliteit) kunnen familieleden, buren en vrienden deze inwoners bijstaan. Wanneer dit 
niet mogelijk is, kan er ook ondersteuning in de vorm van een (maatwerk)voorziening op grond van de 
Wmo geboden worden. De vraag of de zelfredzaamheid van inwoners is toe- of afgenomen zal worden 
meegenomen bij de evaluatie van de Sociale Agenda, die is voorzien in 2020. 
 
 

3. Bij welk fysiek loket kunnen Leiderdorpers die (potentieel) in aanmerking komen al dan niet met 
hun mantelzorger of familielid terecht om uitleg en informatie te verkrijgen? 

 
A: 3 Inwoners in Leiderdorp kunnen voor informatie en uitleg naar Incluzio. Op dit moment kunnen 
inwoners Incluzio bezoeken in De Sterrentuin. Vanwege de verhuiscarrousel van De Sterrentuin zal 
Incluzio in de eerste helft van volgend jaar een tijdelijk loket krijgen in het gemeentehuis totdat ze 
weer terug kunnen naar De Sterrentuin. 


