Beraad Gooise Meren
Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Gooise Meren
t.a.v. mw. L. Visscher, Senior beleidsadviseur sociaal domein Gooise meren
Bussum, 27 november 2019
Betreft: uw adviesverzoek in mail d.d. 14 november 2019 inzake Wmo verordening 2020
Geachte mevrouw Visscher,
Het Beraad heeft de Wmo Verordening 2020 Gemeente Gooise meren ‒ versie concept 14 november 2020 in
goede orde mogen ontvangen. Zij bedankt u voor toezending van het document.
Voordat zij inhoudelijk ingaat op de Verordening, wil zij de volgende opmerkingen plaatsen, die constructief
en opbouwend zijn bedoeld.
•

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning is het streven de participatie en
toegankelijkheid voor de burgers in het bijzonder de kwetsbare burgers te vergroten. Vanuit dit
streven adviseert het Beraad de tekst in de Verordening in begrijpelijke en leesbare taal te
formuleren, zodat voor iedere burger de tekst toegankelijk wordt.

•

Het Beraad is van mening, dat in het stuk veel verwijzingen zijn gemaakt, waardoor de tekst niet
helder en niet leesbaar is.

•

Daarnaast behoeft de terminologie ook verbetering. Er worden begrippen door elkaar
gehaald in de tekst zelf en ook zijn deze begrippen soms multi-interpretabel. Ook artikel 1a.
Begripsbepalingen draagt niet bij aan vergroting van de leesbaarheid. Het Beraad pleit voor korte,
heldere en duidelijke teksten.

•

In verschillende artikelen wordt verwezen naar een wet, welke wet wordt hiermee bedoeld?
Is dit alleen de Wet maatschappelijke ondersteuning of ook de Participatiewet?

•

Het Beraad constateert, dat er niet zoveel verschillen zijn t.o.v. de vorige Verordening.
Het was raadzaam geweest, om in een oplegger de aanpassingen te vermelden met een korte
onderbouwing. U verwijst naar de presentatie, waarin u de aanpassingen kort heeft benoemd.
Echter, bij het artikelsgewijze lezen van de Verordening is het altijd plezierig om een oplegger ernaast
te kunnen houden.

•

Het Beraad heeft meer tijd nodig om stukken goed te kunnen doornemen. Nu wordt binnen een
termijn van ca. twee weken een goede inhoudelijke reactie van het Beraad verwacht.

Het is mogelijk dat wij hier en daar al ingaan op de Nadere regels.
Op het moment dat er een verordening in concept gereed ligt, dan zal ook gekeken moeten worden naar de
uitvoering. Dit aspect is onlosmakelijk verbonden om de verordening op een goede en zorgvuldige wijze te
kunnen becommentariëren. De suggesties kunt u meenemen in de uitwerking van de Nadere regels. Wij
wachten de adviesaanvraag Nadere regels af, die wij naar verwachting van u in december zullen ontvangen.
Op 22 november jl. heeft het Beraad de Verordening besproken en hierbij de volgende opmerkingen
gemaakt en vragen gesteld. Deze opmerkingen en vragen zijn in onderstaand schema uitgewerkt met
vermelding van de bijbehorende artikelen.
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Inhoud

Reactie Beraad

Blz. 4

Art. 1a. Begripsbepalingen
P. leefeenheid
Kan een leefeenheid ook uit één persoon bestaan? Ondervangt de omschrijving de
situaties in de samenleving?
T. ondersteuning niet-beroepsmatig verleend door een persoon..
Wordt hiermee bedoeld ´niet betaald/niet in dienstverband´? wat wordt hiermee precies
bedoeld? ‘iemand verleent een dienst vanuit zijn/haar kennis en ervaring niet op betaalde
basis’?

Blz. 5

Art.2. Melding hulpvraag voor behoefte aan maatschappelijke ondersteuning
Lid 3: wie beoordeelt het persoonlijk plan en op welke wijze?
Lid 5: op basis van welke criteria en door wie kan deze vraag beantwoord worden nl. of de
hulpvraag direct kan worden beantwoord en geen nader onderzoek behoeft?
Art.3. Cliëntondersteuning
Lid 2: hoe wijst het college op de mogelijkheid van gratis cliëntondersteuning?
Het moet geborgd zijn, dat er structureel aandacht besteed wordt aan het wijzen op de
mogelijkheid van gratis cliëntondersteuning.
Is er ook een handreiking bij voor burgers op uitvoeringsniveau, een stappenplan?
Uitwerking is wenselijk in de vorm van een procedure.
In geval van vragen, met vermelding waar je met vragen terecht kan.
Wij adviseren een uitgebreide folder op basis van de toelichting, zodat voor de burger
duidelijk is wat hij/zij mag verwachten.
Art.4. Het onderzoek
Wat is de status van het onderzoek? Bij de toelichting staat in de vierde regel namelijk dit
vooronderzoek. (blz. 20). Door het gebruik van verschillende begrippen is er sprake van
onduidelijkheid.

Blz. 7

Art. 6. De vastlegging van het onderzoek
Wat wordt bedoeld met dit onderzoek? welk onderzoek betreft dit? (zie art.4)
Gesprek met cliënt, dan volgt er een verslag, gevolgd door een advies vanuit de gemeente.
Dit verslag moet automatisch toegestuurd worden naar de cliënt met verzoek om
ondertekening. Dit is een uitvloeisel van de zorgplicht van de gemeente.

Blz. 8

Art. 8. Criteria voor een maatwerkvoorziening
De toelichting is niet duidelijk. (blz.22)
Reden: de toelichting sluit niet aan op de leden zoals vermeld onder artikel 8.
Het lijkt alsof de tekst een beleidsstuk is.
Lid 8: Beschikbare maatwerkvoorzieningen
De volgende maatwerkvoorzieningen zijn beschikbaar.
• voor vervoer en mobiliteit:
‘a. en binnen een standaard leveringsassortiment’
mogelijk is er iets weggevallen, want er staat ‘en’ vermeld.

Blz. 10

Art. 8. Criteria voor een maatwerkvoorziening
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Lid 9: bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening…
Wanneer is het adequaat om tegen mensen te zeggen, dat zij moeten verhuizen en wie
bepaalt dit? Wat is ‘adequaat’?
Blz. 10

Art. 9. Weigeringsgronden
Er worden begrippen gehanteerd, zoals ‘redelijkerwijs’, dit begrip kan op verschillende
manieren worden uitgelegd. Dit zou niet de bedoeling moeten zijn.
Wat wordt verstaan onder ‘redelijkerwijs’?

Blz. 12, 13

Art.15. Regels voor bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening of pgb´s
Een uitgebreidere toelichting op artikel 15 is wenselijk gezien de vele gedetailleerdere
bepalingen. (blz.25)
Lid 4: de gemeente heeft er in dat geval belang bij om de schulden te voorkomen of te
verergeren.
Voorstel nieuwe zin:
De gemeente heeft er in dat geval belang bij om schulden of verergering ervan te
voorkomen.
Lid 6: wat wordt verstaan onder product ‘Maatschappelijke deelname’?

Blz. 14

Art. 16. Nieuwe feiten en omstandigheden en heronderzoek
Lid 2:…in begrijpelijke bewoordingen… wordt vermeld.
Wat wordt verstaan onder ‘begrijpelijke bewoordingen’?
De wens is om dit ook toe te passen op de Verordening. Het Beraad is van mening dat dit
toegepast moet worden in gesprekken met burgers, in folders, richtlijnen en andere
verordeningen.

Blz. 15

Art.18. Kwaliteitseisen van maatschappelijke ondersteuning
In de toelichting staat dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het stellen van regels
inzake de kwaliteit van de voorzieningen in de maatschappelijke ondersteuning. (blz.25)
De toepassing is gemeentespecifiek; betekent dit dat je bijvoorbeeld beter af bent in
gemeente Hilversum of beter in je eigen gemeente?

Blz. 16,17

Art. 24. Betrekken van inwoners bij het beleid
Lid 1: wat wordt verstaan onder ‘inwoners’?
Vallen onder dit artikel ook de raden zoals het Beraad Gooise meren, Seniorenraad?

Overig

Lid 2: wat wordt verstaan onder ‘vroegtijdig’?
Uit het artikelgewijze commentaar zijn begrippen als “adequaat", “rederlijkwijs",
"begrijpelijke bewoordingen", “vroegtijdig" voorbeelden van eerder genoemde multiinterpretabiliteit.

Graag ontvangt het Beraad een reactie op haar advies.
Met vriendelijke groet,
Namens het Beraad Gooise Meren,

Grace Goei, secretaris
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