
        *Z025EDD855A* 
  
Nota van Inspraak 

Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2020 
 
Inleiding 
De concept-Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2020 heeft van 16 oktober 
2019 tot 10 november 2019 ter inspraak gelegen. In deze periode is één officiële reactie 
binnengekomen, de reactie van de Adviesraad Sociaal Domein. Deze reactie heeft niet direct geleid 
tot aanpassing van de Verordening, maar wel zullen de punten worden meegenomen bij o.a. het 
aanpassen van de ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2020’ en de 
beschikkingen voor 2020.  
 
Daarnaast is via de ambtelijke regionale werkgroep Verordening twee nieuwe punten naar voren 
gekomen die hebben geleid tot een aanpassing. 
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Inspraakreacties en antwoorden 

Artikel Pagina Organisatie Inspraakreactie Categorie  Reactie college Gevolgen  

Algemene 
opmerking 

- Adviesraad 
Sociaal Domein 

Het is handig om ergens, wellicht in de 
toelichting of als voetnoot, een 
schematisch overzicht op te nemen van het 
proces van melding via aanvraag, 
ontvangst, tot verstrekking en nazorg, met 
bijbehorende data. Dit schema kan als basis 
dienen voor een infographic voor 
aanvragers, voorzien van de wettelijke 
termijnen voor elke fase. De vraag naar 
termijnen is een heel logische die nu alleen 
in de wet wordt beantwoord. Een 
infographic maakt voor aanvragers en hun 
ondersteuners in één klap duidelijk wat ze 
op welke termijn van wie kunnen 
verwachten. De infographic kan geplaatst 
worden op de website van Incluzio en 
vanuit de gemeentesite kan daarnaar 
gelinkt worden. 

Suggestie tot 
aanvulling 
Verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning 

De Verordening achten wij hier niet de 
juiste plek voor. Een gemeentelijke 
verordening is een wetgevende regeling. 
Dit juridische document is bedoeld om het 
kader te schetsen waarin het college 
opereert. In de Beleidsregels wordt 
aangegeven hoe de bevoegdheden van het 
college worden uitgevoerd en scheppen 
daarmee duidelijkheid aan de inwoners en 
aan de uitvoering. Wij achten het opnemen 
van een schematisch overzicht hierom 
geschikter voor de Beleidsregels 
maatschappelijke ondersteuning en zullen 
uw opmerking meenemen bij de herziening 
hiervan. 

Geen 

Algemene 
opmerking 

- Adviesraad 
Sociaal Domein 

Het is wenselijk om bij een bevestiging van 
de ontvangst van de aanvraag, een melding 
te zenden aan de aanvrager. Hierbij kan de 
bovengenoemde infographic worden 
meegezonden als bijlage. 

Suggestie tot 
aanvulling 
Verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning 

Wanneer een inwoner zich meldt bij 
Incluzio Leiderdorp, krijgt hij altijd een 
bevestiging van ontvangst. Schriftelijk, dan 
wel telefonisch, wordt door de 
medewerkers van Incluzio Leiderdorp 
aangegeven, hoe het proces verloopt en 
binnen welke termijnen. Het college ziet 
geen directe aanleiding om het proces te 
veranderen. Echter, op de website van de 

Geen 



  

gemeente Leiderdorp kan een schematisch 
overzicht worden geplaatst van het proces, 
inclusief termijnen. Hierover zal contact 
worden opgenomen met de 
communicatieafdeling. 

Artikel 8.2 Pag. 3 Adviesraad 
Sociaal Domein 

De adviesraad is er voorstander van om, 
indien mogelijk, een bepaling op te nemen 
waarin wordt gesteld dat van de cliënt 
(beter woord: gebruiker) verwacht wordt 
dat deze meldt wanneer een 
maatwerkvoorziening niet meer wordt 
gebruikt. De melding kan leiden tot (weer) 
bruikbaar maken van de voorziening of tot 
ophalen daarvan. En dat bevordert 
doelmatige inzet van gelden. Mocht het 
opnemen van een dergelijke bepaling in de 
verordening op onmogelijkheden stuiten 
dan adviseert de adviesraad te 
bewerkstelligen dat een dergelijke bepaling 
in de gebruiksovereenkomst wordt 
opgenomen en actief onder de aandacht 
gebracht. 

Suggestie tot 
aanvulling 
Verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning 

Het is het college niet helder waarom u 
verwijst naar artikel 8, lid 2, aangezien in 
dit artikel wordt bepaald hoe een inwoner 
in aanmerking komt voor een 
maatwerkvoorziening. 
 
Het kan college kan zich wel echter vinden 
in het sterker benadrukken dat een 
inwoner aangeeft wanneer een 
maatwerkvoorziening niet meer wordt 
gebruikt. Wanneer een inwoner een 
maatwerkvoorziening krijgt toegewezen, 
ontvangt hij een beschikking, in de 
beschikking staat beschreven waar de 
persoon gebruik van kan maken en onder 
welke voorwaarden. Onder andere wordt 
aangegeven dat een inwoner moet 
doorgeven wanneer zijn situatie is 
veranderd (bijvoorbeeld een verbetering of 
verslechtering van hun (medische) situatie). 
In de beschikkingen voor 2020 zal 
toegevoegd worden dat inwoners moeten 
melden wanneer zij de voorziening niet 
meer gebruiken.  

Geen 

Artikel 17.1 Pag. 8 Adviesraad 
Sociaal Domein 

Hoe geeft de gemeente nu invulling aan het 
onderzoek naar het rechtmatig en 
doelmatig gebruik van 
maatwerkvoorzieningen? 

Vraag uitvoering 
Verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning 

De gemeente is op dit moment met de 
Leidse regiogemeenten bezig om te komen 
tot een verdere aanpak van onrechtmatig 
gebruik, hiervoor wordt alvast een basis 

Geen 



  

 

gelegd in de Verordening.  

Artikel 13.3 Pag. 6 Ambtelijke 
regionale  
werkgroep  
Verordening 

De maatwerkvoorziening Kortdurend 
verblijf is niet uitgezonderd van het 
abonnementstarief, waardoor gebruikers 
een eigen bijdrage zouden moeten betalen. 
Dit is onwenselijk.  

Suggestie tot 
aanpassing 
Verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning 

Per abuis is de maatwerkvoorziening 
Kortdurend verblijf niet uitgezonderd van 
het abonnementstarief. Dit is inderdaad 
onwenselijk, aangezien de 
maatwerkvoorziening is bedoeld voor 
(over)belaste mantelzorgers om even tot 
rust te komen. De maatwerkvoorziening 
wordt door inwoners zeer wisselend 
ingezet en kan variëren van één keer per 
maand tot één keer per jaar en alle 
mogelijke variaties hier tussen;  de 
behoefte en inzet is niet vooraf te 
voorspellen. Een vaste maandelijkse eigen 
bijdrage voor overbelaste mantelzorgers is 
daarom niet gewenst en de 
maatwerkvoorziening zal worden 
uitgezonderd van het abonnementstarief. 

Aan artikel 
13.3.d.,wordt het 
volgende toegevoegd 
(onderstreepte 
gedeelte): er sprake is 
van een 
maatwerkvoorziening 
voor begeleiding 
individueel intensiteit 
waakvlam, de 
maatwerkvoorziening 
kindverzorging of de 
maatwerkvoorziening 
kortdurend verblijf. 

Artikel 16 Pag. 7 Ambtelijke 
regionale  
werkgroep  
Verordening 

Artikel 16 heeft het over opschorting. Nu 
de Verordening 2019 wordt ingetrokken, 
zouden lopende opschorting komen te 
vervallen, aangezien deze op de 
Verordening 2019 stoelen. Het advies is 
daarom om overgansgregels op te nemen. 
Dat geldt ook voor andere “lopende” 
belastende beschikkingen die zich bevinden 
tussen beide regelingen. 

Suggestie tot 
aanpassing 
Verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning 

Op grond van de suggestie zal een 
overgangsregeling worden opgenomen. Het 
is onwenselijk dat lopende opschortingen 
mogelijk zouden komen te vervallen met 
het intrekken van de Verordening 2019.  

Artikel 25.2 wordt 
aangevuld met deze 
zin:  Een beschikking 
genomen op basis van 
de Verordening 
Maatschappelijke 
Ondersteuning 
Leiderdorp 2019 
wordt gezien als 
beschikking genomen 
op basis deze 
Verordening. (…) 


