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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 8-01-2013 

Onderwerp:  Verordening voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Leiderdorp 2013 

 Aan de raad.  

 

Beslispunt 

1. Stelt de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Leiderdorp 2013 vast. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De huidige Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning dateert uit 

2009 en is in 2010 (technisch) aangepast. De laatste jaren is gebleken (o.a. uit 

jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep) dat de huidige Verordening, 

gebaseerd op richtlijnen en regelgeving zoals deze werden gehanteerd binnen de 

Wet voorzieningen gehandicapten geen recht doet aan de doelstellingen binnen de 

Wet maatschappelijke ondersteuning. Om een betere invulling te geven aan de 

compensatieplicht in de Wmo en aan te sluiten op het project “De Kanteling” is door 

de VNG een modelverordening opgesteld. Deze modelverordening heeft als basis 

gediend voor de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Leiderdorp 2013. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

In de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Leiderdorp 2010 wordt gewerkt aan de hand van vast omschreven voorzieningen. 

Per voorziening is aangegeven welke richtlijnen en criteria er gelden om voor een 

voorziening in aanmerking te komen. Omdat er binnen de Wmo sprake dient te zijn 

van maatwerk past een dergelijke benadering niet langer. Niet de voorziening dient 

het doel te zijn, maar het te behalen resultaat. 

 

De opbouw van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Leiderdorp 2013 is daarom fundamenteel anders ten opzichte van de 

huidige Verordening. In de Verordening voorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Leiderdorp 2013 ligt de nadruk op te behalen resultaten. 
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Op basis van de compensatiepicht is een achttal resultaten opgenomen in de 

Verordening. Niet langer staat vooraf vast welke voorziening tot het te bereiken 

resultaat zal leiden. De persoonlijke situatie van de aanvrager dient grondig 

onderzocht te worden. Onder ander door middel van het Gesprek wordt hier in de 

Verordening invulling aangegeven. 

 

Tijdens het Gesprek worden de individuele mogelijkheden, specifieke wensen en 

kenmerken van de aanvrager onderzocht. Hierbij wordt uitgegaan van de in de 

Verordening opgenomen te bereiken resultaten. Doel is niet langer de claim op een 

voorziening te beoordelen, maar te onderzoeken welke voorziening kan leiden tot 

het gewenste resultaat. Er is sprake van een nieuwe benadering en werkwijze.  

 

Het voeren van het Gesprek is een nieuw onderdeel in de werkwijze van het Wmo-

loket. Voor het voeren van het Gesprek zijn specifieke competenties noodzakelijk. 

Daarom is een werkgroep gestart om door middel van een integraal netwerk het 

Gesprek in de praktijk te brengen. In samenwerking met de werkgroep wordt een 

pilot georganiseerd. In deze werkgroep zijn partijen betrokken die momenteel 

aansluiten op de doelgroepen binnen het Wmo-loket (Stichting Pluspunt, Stichting 

Activite, Stichting MEE, Stichting Kwadraad). In het kader van toekomstige 

ontwikkelingen is het zeer aannemelijk dat de werkgroep wordt uitgebreid.  

 

Belangrijke wijziging in de Verordening voorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Leiderdorp 2013 ten opzichte van de huidige Verordening 

zijn: 

- Er wordt gewerkt vanuit te behalen resultaten in plaats van vast omschreven 

voorzieningen. 

- Het Gesprek wordt in de werkwijze geïntroduceerd.  

- De inkomensgrens voor een vervoersvoorziening wordt op basis van 

jurisprudentie verwijderd.  
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1.c Samenhang beleidsvelden 

De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Leiderdorp 2013 geeft met name invulling aan prestatieveld 6 van de Wmo. Binnen 

de Wmo staan kwetsbare personen en groepen centraal. Er is daarom een 

samenhang met onder andere het lokaal gezondheidsbeleid, sociale zaken en 

werkgelegenheid, jeugdbeleid en openbare orde en veiligheid. Regionaal wordt 

samengewerkt binnen Holland Rijnland en met de diverse Leidse regiogemeenten. 

Op het gebied van de uitvoering wordt samengewerkt met het maatschappelijk veld 

(o.a. Stichting Pluspunt, Stichting MEE, Stichting Activite, Stichting Kwadraad, GGD) 

 

2 Beoogd effect 

Het door middel van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Leiderdorp 2013 vast stellen van kaders en procedures voor het verstrekken 

van individuele voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

 

3 Argumenten 

1.1. Op basis van artikel 5 lid 1 van de Wmo dient de gemeenteraad regels vast te stellen 

over de door het college, in het kader van de wet, te verlenen individuele 

voorzieningen. 

De regels voor het verlenen van individuele voorzieningen worden vastgelegd in de 

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp. 

 

1.2.De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 

2013 is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. 

Op het gebied van de Wmo (met name prestatieveld 6) wordt intensief samengewerkt door 

de Leidse regiogemeenten. Op basis van de modelverordening van de VNG is door een 

ambtelijke werkgroep een regionale concept Verordening opgesteld. Deze concept 

Verordening wordt door de meeste Leidse regiogemeenten inmiddels gehanteerd. Met het 

vaststellen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Leiderdorp 2013 wordt aangesloten bij regionale ontwikkelingen en samenwerking. 
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1.3.De huidige Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning  voldoet niet 

langer. 

Actualisatie van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning is 

noodzakelijk om recht te doen aan de compensatieplicht zoals deze is opgenomen in de 

Wmo. In de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Leiderdorp 2013 wordt gewerkt aan de hand van te behalen resultaten en niet langer aan 

de hand van voorzieningen. Daarnaast is op basis van jurisprudentie de inkomensgrens, 

zoals deze werd gehanteerd, verwijderd.  

 

1.4. De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 

2013 is onderdeel van project “De Kanteling van de Wmo”. 

Om invulling te geven aan de doelstelling van de Wmo, waarin eigen kracht en maatwerk 

een belangrijke rol spelen, is door de VNG in samenwerking met de CG-raad het project 

“De Kanteling” gestart. De Verordening sluit aan bij dit project en geeft de gemeente meer 

mogelijkheden tot het bieden van maatwerk. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1. Nog niet duidelijk is welke partij(en) het Gesprek gaat voeren. 

Met de introductie van het Gesprek vindt een verandering in de werkwijze van het Wmo-

loket plaats. Om het Gesprek in de werkwijze van het Wmo-loket te implementeren is een 

werkgroep ingericht. In deze werkgroep participeren: Stichting Kwadraad, Stichting MEE, 

Stichting Pluspunt en Stichting Activite. In januari 2013 wordt (is) gestart met een pilot 

waarbij het Gesprek in de praktijk wordt gebracht. Bij de aanpak van de pilot is sprake van 

een ‘integrale netwerkstructuur’. Door het Wmo-loket en de deelnemers binnen de 

werkgroep wordt intensief samengewerkt en doormiddel van intervisiebijeenkomsten 

kennis uitgewisseld. Nog niet duidelijk is welke partij(en) na afloop van de pilot het 

Gesprek zal gaan voeren. Dit hangt af van de evaluatie van de pilot. 

 

1.2.  De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2013 

afwijkt van de modelverordening van de VNG. 

De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2013 is 

gebaseerd op de modelverordening zoals deze is opgesteld door de VNG. In de, in de 

bijlage opgenomen, Oplegnotitie Verordening voorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning 2013 wordt aangegeven op welke plaatsen de Verordening voorzieningen 
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maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2013 specifiek afwijkt van de 

modelverordening van de VNG. 

 
5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

De concept Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Leiderdorp 2013 heeft zes weken ter inzage gelegen. In de Inspraaknota zijn de 
zienswijzen weergegeven.  
 
De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning zal worden gepubliceerd 
via de gemeentelijke website. 
 
De Wmo-adviesraad is op 6 december 2012 gevraagd een advies uit te brengen over de 
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2013. 
Voor de raadsvergadering zal door de Wmo-adviesraad een definitief advies worden 
gegeven. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Niet van toepassing. 

 

8 Evaluatie 

Op basis van de wet dient het beleid tenminste eenmaal per vier jaar te worden 

geëvalueerd.  Evaluatie zal plaatsvinden gelijktijdig met de Wmo-beleidsnota 2013-2016. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2013. 
2. Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Leiderdorp 2013. 

3. Oplegnotitie Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Leiderdorp 2013. 

4. Inspraaknota Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Leiderdorp 2013. 


