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Reactie College

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

wij danken u voor het door u uitgebrachte advies over de concept-Verordening
maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2020. Ten aanzien van de Verordening
komt u met vier opmerkingen/tips. Wij zullen deze punt voor punt behandelen.

Allereerst pleit u voor het opnemen van een schematisch overzicht in de
Verordening , waarin het proces van melding tot ontvangst van ondersteuning,
wordt weergegeven en waarin de termijnen worden genoemd. U geeft aan dat het
daarmee voor aanvragers en ondersteuners direct duidel'rjk wordt wanneer zij wat
kunnen verwachten.

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. De Verordening vormt de basis voor
de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning (en het Financieel besluit
maatschappelijke ondersteuning). ln de Beleidsregels wordt aangegeven hoe de
bevoegdheden van het college worden uitgevoerd en scheppen daarmee
duidelijkheid aan de inwoners en aan de uitvoering: lncluzio Leiderdorp en de
backoffice Sociaal Domein. Wij achten het opnemen van een schematisch overzicht
hierom geschikter voor de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en zullen
uw opmerking meenemen bij de herziening hiervan.

Als tweede punt geeft u aan dat het wenselijk is inwoners die een aanvraag voor
een maatwerkvoorziening doen, een bevestiging van ontvangst te zenden en hierbíj
mogelijk het eerder genoemde schematische overzicht mee te sturen. Het college
benadrukt dat wanneer een inwoner zich meldt bij lncluzio Leiderdorp, hij altijd een
bevestiging van ontvangst krijgt. Schriftelijk, dan wel telefonisch, wordt door de
medewerkers van lncluzio Leiderdorp aangegeven, hoe het proces verloopt en
binnen welke termijnen. Het college ziet geen aanleiding om het proces te
veranderen. Echter, op de website van de gemeente Leiderdorp kan een071 54 58 500
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schematisch overzicht worden geplaatst van het proces, inclusief termijnen
Hierover zal contact worden opgenomen met de communicatieafdeling.

Ten derde geeft u aan in te gaan op artikel 8, lid 2. U spreekt over de meldingsplicht

van een cliënt en dat de cliënt moet doorgeven dat hij de maatwerkvoorziening niet

meer gebruikt. Het is het college niet helder waarom u hierbij verwijst naar artikel 8,

lid 2. ln artikel 8, lid 2 wordt ingegaan op hoe een inwoner in aanmerking komt voor

een maatwerkvoorziening.

Het kan college kan zich wel 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 (een besluit), in de beschikking staat waar de persoon gebruik van kan

maken en onder welke voorwaarden. ln de beschikking wordt onder andere

aangegeven dat inwoner moet doorgeven wanneer iets in zijn situatie verandert,

bijvoorbeeld een verbetering of verslechtering van hun (medische) situatie. Expliciet

kan in de beschikkingen nog worden aangegeven dat wordt gevraagd te melden

wanneer de voorziening niet meer wordt gebruikt. De Verordening is hier niet de

plek voor, maar in de beschikkingen voor 2O2O zal dit worden aangepast.

Als laatste vraagt u zich aan de hand van artikel !7 ,lid 1 af, hoe de gemeente

invulling geeft aan het onderzoek naar rechtmatigheid en doelmatig gebruik van

maatwerkvoorzieningen. 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 gelegd in de Verordening.

Wij danken u voor uw advies en zullen te zijner tijd bij u aangeven wanneer de

veranderingen in de Beleidsregels, op de website en in de beschikking zijn

doorgevoerd. Ook zullen wij u. verder informeren over de aanpak van onrechtmatig
gebruik van maatwerkvoorzieningen.

Wij wijzen u er op dat u altijd contact op kunt nemen met de beleidsmedewerkers

van de gemeente Leiderdorp. Zij kunnen u duidelijkheid verschaffen over processen

en achtergronden en kunnen mogelijke onduidelijkheden wegnemen. U kunt

hierdoor mogelijk gerichter advies geven..
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