
 
  
  
 Postbus 35 

   2350 AA Leiderdorp 
  www.wmoadviesraadleiderdorp.nl 

1 

 

 
 
 
 
Aan het College van B&W van Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
 
 
 
Leiderdorp, 24 januari 2013 
 

 
 
Betreft:  Advies (concept)-Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2013 
 
 
Geacht College, 
 
De Wmo-adviesraad (hierna te noemen raad) heeft kennis genomen van bovenge-
noemde concept-verordening. 
De raad kan zich in grote lijnen vinden in de maatregelen die in deze verordening zijn 
weergegeven ter uitvoering van de in art. 4, lid 1 WMO vermelde compensatieplicht  
van beperkingen bij Leiderdorpse ingezetenen. Hij spreekt hierbij zijn waardering uit 
voor de wijze waarop de in de verordening genoemde maatregelen zijn verwoord. 
 
Van belang voor de introductie van het zgn. Kantelinggesprek is de voorgestelde pi-
lot, op grond waarvan een werkwijze moet worden ontwikkeld. De raad wil graag ge-
informeerd worden over het resultaat daarvan. Vooral is de raad geïnteresseerd in de 
wijze waarop een professionele aanpak vorm kan worden gegeven. Ook wil de raad 
graag weten welke consequenties uit het werkdocument van de werkgroep Toegang 
van Holland Rijnland voortvloeien voor de aanpak in Leiderdorp. De raad heeft nog 
onlangs een advies over dat document uitgebracht (zie bijlage). 
 
De raad heeft nog een aantal opmerkingen en mogelijke aanvullingen. De opmerkin-
gen zijn gebaseerd op zowel de concept-verordening als de toelichting daarop. 
 

1. Zie hfdst. 3, art. 4 (Aanmelding voor een gesprek):  
In de toelichting wordt gesteld dat na een aanmelding binnen een paar dagen 
een afspraak moet worden gemaakt. De raad adviseert u hiervoor een maxi-
mum aantal (werk)dagen op te geven. 

2. Zie hfdst. 3, art. 5, lid 1:  
De raad adviseert u aan de verordening een bijlage met de Nederlandse ver-
taling van de International Classification toe te voegen. 

3. Zie hfdst. 3, art. 5, de toelichting (pag. 11, 4e alinea):  
De raad vraagt zich af in hoeverre de gemeente bevoegd is een a.s. client een 
medisch onderzoek op te dringen. Daarbij dient tevens te worden aangegeven 
wat de consequenties zijn van een weigering aan zo’n onderzoek mee te wer-
ken. 
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4. Zie hfdst. 4, art. 7, lid 3:  

Het is mogelijk dat na het gesprek geen aanvraag volgt. In dat geval adviseert 
de raad wel een verslag van een gesprek op te (doen) stellen en dit op te 
slaan voor mogelijk latere aanvragen. 

5. Zie hfdst. 5, art. 10, lid 3: 
Hierin wordt bepaald dat indien er een adequate vervangende woning voor 
handen is, geen individuele aanpassingen aan de huidige woning worden ge-
daan, maar men zal moeten verhuizen. 
Dit is volgens de raad een zeer ingrijpend besluit, want men verplicht daarmee 
mensen om uit hun vertrouwde sociale omgeving te vertrekken. Bovendien is 
vervangende woonruimte niet op afroep beschikbaar en hoe dan om te gaan 
met de compensatie in de tussenliggende periode?  
Hoewel de raad constateert, dat dit aspect in de toelichting als een belangrijk 
punt is weergegeven, vraagt hij hier expliciet aandacht voor. 

6. Zie hfdst 5, art. 14, de toelichting op lid 2:  
Het is juist dat een rolstoel voor incidenteel gebruik niet steeds wordt gebruikt 
voor verplaatsing in, om en nabij de woning. Mensen die incidenteel gebruik 
maken van een rolstoel zouden deze moeten ophalen bij een uitleendepot. De 
gebruikers van deze voorziening worden in dat geval steeds gehinderd door 
de eventuele beperkte openingstijden van het uitleendepot.  
De raad adviseert u daarvoor een adequate oplossing te vinden. Te denk valt 
aan een toegangspasje, zoals ook wel voor fietsen in grote steden beschik-
baar is. 

7. Zie hfdst. 6, art. 24 en 26:  
In beide artikelen wordt gesteld dat voor de te treffen voorzieningen een eigen 
bijdrage zal worden gevraagd. Dit zal bij het GESPREK nadrukkelijk aan de 
orde dienen te worden gesteld. Dit houdt ook in dat de gespreksvoerders de 
regels voor de eigen bijdrage dienen te kennen en die ook tijdens het gesprek 
kenbaar moeten maken. 

8. Zie hfdst. 5, art. 15 (Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel), de toelichting 
op pag. 21, 2e alinea:  
In “De juridisch absoluut veilige variant” wordt gesteld  
Citaat (1): 
Het heffen van een eigen bijdrage is praktisch slecht uitvoerbaar. Het CAK is 
hier technisch niet voor toegerust waardoor de gemeente extra moet investe-
ren in het doorgeven van informatie aan het CAK (einde citaat). 
Echter, in hfdst. 6 art. 20 wordt in de toelichting op lid 2 gesteld: 
Citaat (2): 
Lid 2 geeft aan dat als een eigen bijdrage gevraagd wordt, dit in de beschik-
king opgenomen moet worden. Dit betreft alleen het gegeven dat een eigen 
bijdrage gevraagd wordt. Hoe hoog de eigen bijdrage is zal door het CAK be-
paald worden en in een afzonderlijke beschikking worden opgelegd.(einde ci-
taat).  
Hier lijkt een inconsequentie in de Verordening te zijn geslopen. De raad advi-
seert u een en ander te verduidelijken dan wel dit verschil op te heffen. 
Voorts dient bij het uitgeven van een beschikking voor een voorziening er re-
kening mee te worden gehouden dat het CAK doorgaans zeer veel tijd nodig 
heeft voor het berekenen van de eigen bijdrage. 
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9. Zie hfdst. 7 art 29 (Advisering), de toelichting op lid 1:  

In de toelichting wordt de kwaliteit van het werk van de gesprekvoerder(s) 
kennelijk in twijfel getrokken. De door de gemeente te vragen aanvullende in-
formatie, zoals in de toelichting is gesteld, dient in het gespreksverslag reeds 
als advies voor het besluit te zijn gegeven. 

10. Zie hfdst. 13, lid 3: 
Hier wordt verwezen naar gebruik maken van bestaande voorzieningen als 
tussen- en naschoolse opvang. Gezien alle discussies over de kosten hiervan 
vraagt de raad zich af of er in zo’n geval een tegemoetkoming in de kosten 
wordt toegekend, of dat hierbij de bij de voorziening horende vergoedingsmo-
gelijkheden gelden? 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Wmo-adviesraad Leiderdorp, 
 
 
 
 
 
 
J.J.C. Karres, voorzitter 
 
Bijlage: Advies van 12-01-2013 over het werkdocument Integrale toegang tot het so-
ciale domein van Holland Rijnland 
 

cc.: Griffie van de gemeenteraad van Leiderdorp  


