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Oplegnotitie Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2013 
 
 
De voorliggende Verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning Gemeente 
Leiderdorp 2013 is gebaseerd op de modelverordening Wmo van de VNG. In deze 
oplegnotitie wordt expliciet aangegeven op welke punten de Verordening van de 
modelverordening afwijkt. Dit heeft met name betrekking op de uitvoeringspraktijk binnen het 
Wmo-loket van de gemeente Leiderdorp. Om invulling te geven aan de uitvoeringspraktijk is 
een aantal artikelen uit de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2010 
ook in de Verordening opgenomen.  
 
Compensatieplicht en de Kanteling 
Eind 2010 heeft de VNG in samenwerking met de CG-raad een nieuwe modelverordening 
Wmo gepresenteerd. Deze modelverordening is ingrijpend veranderd ten opzichte van de 
vorige versie. Was onder de Wvg en de AWBZ sprake van een zorgplicht en tamelijk 
nauwkeurig omschreven voorzieningen en werd deze lijn onder de Wmo aanvankelijk ook 
gevolgd, de compensatieplicht van de Wmo vraagt om een andere aanpak. Aldus ook de 
Centrale Raad van Beroep in enkele uitspraken. 
 
Kernbegrippen in de modelverordening zijn het leveren van maatwerk, uitgaan van te 
bereiken resultaten en eigen verantwoordelijkheid. Bij de beoordeling van een aanvraag, of 
al tijdens het gesprek voorafgaand aan de aanvraag, komt eerst het resultaat dat bereikt 
moet worden aan de orde, daarna passeren de verschillende oplossingen de revue, en niet 
alleen de individuele aanspraak op een indicatie. Omdat maatwerk noodzakelijk is, vindt een 
uitgebreid gesprek plaats ter verkenning van de mogelijkheden. 
 
Uit jurisprudentie blijkt hoe de Centrale raad van Beroep aankijkt tegen de 
compensatieplicht. Kenmerkend is daarbij de grote invloed van persoonskenmerken en 
behoeften van de aanvrager op het gemeentelijk onderzoek. Artikel 4 van de Wmo geeft aan 
op welke terreinen resultaten bereikt dienen te worden. Door de VNG en CG-raad zijn deze 
vier resultaatgebieden vertaald in acht resultaten. Dit is gedaan omdat de compensatieplicht 
volgens het hoogste rechtscollege een resultaatverplichting inhoudt. Omdat de wet niet 
bepaalt hoe een resultaat bereikt moet worden, biedt dit vrijheid aan gemeenten. Daarbij 
hebben de VNG en de CG-raad ervoor gekozen om meer dan voorheen de nadruk te leggen 
op de eigen verantwoordelijkheid, het eigen netwerk en diverse voorliggende voorzieningen. 
 
De inkomensgrens zoals deze werd gehanteerd in de Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2010 is, op basis van jurisprudentie, 
niet in de nieuwe Verordening opgenomen. Ook een alternatieve oplossing in de vorm van 
een “omgekeerde eigen bijdrage” bleek juridisch geen stand te houden.  
 
 



 

 

Leiderdorpse Verordening: afwijkingen van de modelverordening 
 
 
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving 
In dit hoofdstuk zijn de begripsomschrijvingen van de VNG modelverordening overgenomen. 
In lijn met de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Leiderdorp 2010 is de begripsomschrijving opgebouwd in alfabetische indeling. De volgende 
begripsomschrijvingen zijn toegevoegd: 
 
Artikel 1 sub u. Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
Begripsomschrijving is overgenomen uit de Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Leiderdorp 2010 en geeft invulling aan de begripsomschrijving van 
het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. 
 
Artikel 1 sub v. Eigen bijdrage/eigen aandeel 
Begripsomschrijving is overgenomen uit de Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Leiderdorp 2010 en geeft een begripsomschrijving van de 
eventueel verschuldigde eigen bijdrage/eigen aandeel. 
 
Artikel 1 sub w. Budgethouder 
Begripsomschrijving is overgenomen uit de Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Leiderdorp 2010 en geeft aan wie als budgethouder wordt gezien. 
 
Artikel 1 sub x. Woning 
Omdat bij beoordeling van de aanvraag van een burger het van belang is te beoordelen of er 
sprake is van een zelfstandige woonruimte is deze begripsomschrijving toegevoegd dit om te 
bepalen of een burger in aanmerking komt voor een eventuele aanpassing van de woning.  
 
Artikel 1 sub ij. Goedkoopst-compenserend 
In de modelverordening van de VNG wordt het begrip geïntroduceerd. Omdat dit begrip niet 
in de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 
2010 was opgenomen is dit begrip ter verduidelijking opgenomen in de begripsomschrijving. 
Goedkoopst-compenserend laat zich vergelijken met het in de Verordening voorziening 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2010, gehanteerde goedkoopst-
adequaat wat onder de Wvg werd gebruikt. Omdat onder de Wmo sprake is van een 
compensatieplicht is sprake van een goedkoopst-compenserende voorziening. Kern hierbij is 
dat uiteindelijk de mate van compensatie bepaald welke voorziening wordt verstrekt en niet 
de prijs. Slechts wanneer meerdere voorzieningen dezelfde mate van compensatie bereiken 
wordt de goedkoopste voorziening verstrekt.  
 
 
Hoofdstuk 2 Resultaatgerichte compensatie 
In artikel 2 sub a en b is in vergelijking met de modelverordening van de VNG het begrip 
‘huis’ vervangen door ‘woning’. Het begrip ‘woning’ is omvattender dan ‘huis’ waarmee niet 
de indruk wordt gewekt dat appartementen, bungalows et cetera worden uitgesloten. Ook in 
het vervolg van de Verordening wordt gebruikgemaakt van de term ‘woning’ in plaats van 
‘huis’ (o.a. in artikel 9 en 10). 
 
 
Hoofdstuk 3 Hoe te komen tot het te bereiken resultaat 
In de modelverordening van de VNG wordt in artikel 6 lid 1 aangegeven dat een Gesprek 
afgesloten kan worden met een verslag. Naar aanleiding van behandeling van de 
Verordening in de Commissie Bestuur en Maatschappij is artikel 6 gewijzigd. Hierin is 
bepaald dat een Gesprek wordt afgesloten met een verslag.  
 



 

 

 
Hoofdstuk 4 De aanvraag van een individuele voorziening 
In dit hoofdstuk is de aanvraagprocedure beschreven. Aan artikel 7 lid 1 is de bepaling uit de 
Algemene wet bestuursrecht toegevoegd waarin is bepaald op welke wijze de aanvraag 
ingediend moet worden alsmede dat de aanvraag ingediend dient te worden bij het Wmo-
loket van de gemeente Leiderdorp.  
 
Aan artikel 7 lid 2 is de volgende zin toegevoegd: ‘Eerst op het moment dat het 
aanvraagformulier, volledig ingevuld en voorzien van alle benodigde bijlagen, bij de 
gemeente is binnengekomen, wordt de aanvraag in behandeling genomen.’ Dit om te 
voorkomen dat onduidelijkheid ontstaat over het moment van aanvraag. 
 
 
Hoofdstuk 5 Beoordeling van de te bereiken resultaten 
In artikel 10 lid 3 van de modelverordening is de mogelijkheid opgenomen een richtbedrag 
op te nemen waarbij tenminste onderzocht dient te worden of verhuizing wenselijk is. In het 
kader van het bieden van maatwerk is deze passage niet overgenomen in de Verordening 
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2013. In elke 
individuele situatie dient onderzocht te worden welke voorziening leidt tot compensatie.  
 
Artikel 10 lid 5 en 6  zijn overgenomen uit de Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Leiderdorp 2010. Door het toevoegen van lid 5 en 6 wordt 
aangegeven welke voorzieningen kunnen worden gerealiseerd in gemeenschappelijke 
ruimten en wordt aangegeven dat een aanpassing slechts wordt gerealiseerd aan het 
hoofdverblijf van een burger.  
 
Aan artikel 12 lid 3 is de mogelijkheid tot het gebruik van een was- en/of strijkservice 
toegevoegd. Dit om het resultaat te bereiken om te beschikken over schone en doelmatige 
kleding. 
 
 
Hoofdstuk 6 Wijze van verstrekken 
In hoofdstuk 6 staat beschreven op welke wijze de verschillende voorzieningen worden 
verstrekt. Hierbij is aangesloten bij de huidige uitvoeringspraktijk binnen het Wmo-loket 
waardoor de Verordening afwijkt van de modelverordening.  
 
Aan artikel 17 zijn lid 2 en lid 3  toegevoegd. Hierin wordt bepaald dat het college de 
aanvrager de keuze biedt tussen de verschillende wijze van verstrekken (natura, pgb, 
financiële tegemoetkoming). Alsmede wanneer aanvrager de mogelijkheid heeft een 
wijziging aan te brengen in de verstrekking vorm. Hierbij kan gedacht worden aan de 
mogelijkheid om te wisselen tussen een voorziening in natura en een persoonsgebonden 
budget. 
 
Artikel 18 is toegevoegd, een zelfde bepaling was ook opgenomen in de Verordening 
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2010. Hierin wordt 
bepaald dat de omvang van de verschillende wijze van verstrekken wordt vastgelegd in het 
Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp. 
 
Aan artikel 19 lid 1 zijn sub c en sub e toegevoegd. Hierdoor is de gemeente verplicht om 
aan cliënten aan te geven waarom een voorziening wordt verstrekt (motivatieplicht) en aan 
welke voorwaarden, door gemeente en burger, moet worden voldaan. 
 
Aan artikel 20 lid 1 zijn sub e en sub f toegevoegd. Op deze wijze worden cliënten 
geïnformeerd wat de voorwaarden zijn met betrekking tot verantwoording van het 
persoonsgebonden budget en wat de gevolgen zijn wanneer het persoonsgebonden budget 



 

 

niet wordt besteed aan het te bereiken resultaat. Deze bepalingen zijn toegevoegd naar 
aanleiding van ervaringen, binnen het Wmo-loket, met de verantwoording van het pgb voor 
huishoudelijke hulp. 
 
Aan artikel 21 lid 1 zijn sub c en sub f toegevoegd. Op deze wijze worden cliënten 
geïnformeerd over de voorwaarden van de financiële tegemoetkoming. 
 
Artikel 22 is toegevoegd zodat het college de mogelijkheid heeft na te gaan of het verstrekte 
persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming is besteed aan het doel waarvoor 
het verstrekt is. Deze bepaling is overgenomen uit de Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2010. 
 
In afwijking van de modelverordening zijn in artikel 23 sub b, sub f en sub h verwijderd. In 
Leiderdorp is men geen eigen bijdrage verschuldigd voor het zich verplaatsen in, om en nabij 
de woning, het wonen in een geschikte woning en de mogelijkheid om contacten te hebben 
met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze 
activiteiten.  
 
Artikel 23 lid 2, lid 3 en lid 4  zijn toegevoegd. Hierin zijn nadere regels met betrekking tot het 
eigen aandeel of de eigen bijdrage opgenomen. Op deze wijze wordt aangesloten bij de 
uitvoeringspraktijk met betrekking tot de eigen bijdrage. 
 
Hoofdstuk 7 
In dit hoofdstuk worden de procedures rond het nemen van een besluit en eventuele 
advisering beschreven.  
 
Aan artikel 25 lid 1 zijn sub c en d  toegevoegd. Deze sluiten aan bij de huidige 
uitvoeringspraktijk in het Wmo-loket. Waarbij in voorkomende gevallen altijd gemotiveerd 
dient te worden op welke gronden een afweging is gemaakt. In deze overweging wordt op 
grond van het voorgaande ook de technische levensduur van de voorziening meegenomen. 
 
Aan artikel 25 lid 2 zijn sub e, sub f, sub g, sub h en sub 1 toegevoegd. Deze zijn 
overgenomen uit de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Leiderdorp 2010. En geven de kaders aan om voor een voorziening in aanmerking te komen. 
Aan een besluit dient altijd een gedegen motivatie ten grondslag te liggen. 
 
Artikel 25 lid 3  regelt dat het college rekening kan houden met de keuzen van 
belanghebbende. Wanneer om verwijdbare redenen sprake is van een ontstane beperkingen 
zoals het verhuizen van een geschikte woning, naar een ongeschikte woning komt 
belanghebbende niet in aanmerking voor aanpassing van de ongeschikte woning. Hierbij 
dient echter altijd overwogen worden waarom bijvoorbeeld de verhuizing plaats heeft 
gevonden.  
 
Aan artikel 26 zijn lid 3 en lid 4  toegevoegd. Hierbij wordt aangegeven dat bij advisering 
door een adviesinstantie de ICF als begrippenkader zal dienen (uniform aan het 
begrippenkader bij gemeentelijke advisering). Daarnaast wordt aangegeven dat 
belanghebbende uit eigener beweging of op verzoek van het college aan de adviseurs 
informatie dient te verschaffen die noodzakelijk zijn voor het onderzoek. Dit komt overeen 
met de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 
2010. Ook Artikel 27  is overgenomen uit de Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Leiderdorp 2010. En regelt de toegang tot de zorg via één 
(gemeentelijk) loket. 
 



 

 

Aan artikel 28 is lid 2  toegevoegd. Hierdoor heeft het college de mogelijkheid om vast te 
stellen of de omstandigheden die tot toewijzing van een voorziening hebben geleid 
onveranderd zijn. 
 
In artikel 29 lid 2 is toegevoegd zodat naast de termijn van zes maanden een andere termijn 
gesteld kan worden waarbinnen het beschikbaar gestelde budget of de tegemoetkoming 
besteed dienen te worden. Daarnaast is artikel 29 lid 3  toegevoegd. Op die wijze is het 
mogelijk om een voorziening in te trekken wanneer door in de persoon gelegen factoren het 
gebruik, van de voorziening, belemmeren. Ook artikel 29 lid 4  is toegevoegd. Op verzoek 
van belanghebbende kan het recht op een voorziening worden ingetrokken.  
 
Uit artikel 30 lid 3  is “indien de voorziening is verleend op basis van valselijk verstrekte 
gegevens” verwijderd. In principe wordt elke in bruikleen verstrekte voorziening teruggehaald 
wanneer het recht op de voorziening is ingetrokken.  
 
Aan artikel 30 is lid 4  toegevoegd. De reguliere kosten voor onderhoud en reparatie aan in 
bruikleen verstrekte voorzieningen worden door de gemeente vergoedt. Wanneer door 
oneigenlijk/onverantwoord gebruik de voorziening niet meer aanwezig is kan de restwaarde 
in rekening worden gebracht bij de bruiklener. Een goede motivatie moet hier aan ten 
grondslag liggen. 
 
Hoofdstuk 8 Slotbepalingen 
Artikel 33, 34 en 35  zijn toegevoegd en regelen de ingangsdatum en het overgangsrecht 
van de Verordening. 
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