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Van   Adviesraad WMO Leiden 

Aan  College van B&W Leiden 

Betreft:  Advies Besluit Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning 2008 

Datum  22 januari 2008  

 

 

Opmerkingen algemeen: 

De WMO Adviesraad merkt op dat aan het Besluit Voorzieningen Maatschappelijke 

Ondersteuning 2008 de Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning 2007 

ten grondslag ligt. De WMO Adviesraad is niet gelukkig met deze Verordening, omdat deze 

onvoldoende tegemoet komt aan de echte intenties en inhoud van de Wmo. Daarom bepleit 

de WMO Adviesraad een spoedige herziening van de Verordening. Uiterlijk januari 2009 

zouden de nieuwe Verordening en een nieuw financieel besluit in moeten gaan.  

 

De Adviesraad WMO Leiden geeft onderstaand artikel gewijs zijn reactie op het Besluit 

Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning 2008.  

 

Art.3.3 Akkoord dat de AWBZ wordt gevolgd met betrekking tot verantwoording 

van het PGB. Met de indexering kunnen we in het algemeen akkoord gaan. 

Art. 3.4 Wij adviseren u de bedragen waarover geen eigen bijdrage behoeft te worden 

berekend voor alleenstaanden < 65 jaar en ≥ 65 jaar gelijk te trekken en wel 

naar € 16.301,-. Motivatie voor het gelijktrekken van de inkomensgrens is het 

gelijkheidsbeginsel dat naar ons idee hier gehanteerd dient te worden. 

Daarnaast is een overweging voor het gelijktrekken van de inkomensgrens de 

gedachte achter het compensatiebeginsel waarbij een individuele maatregel 
getroffen kan worden versus een collectieve maatregel zoals de gemeente in 

art. 3.4 voorstelt. 

We adviseren ook het gelijktrekken van de inkomensgrens voor gehuwden  

< 65 jaar en ≥ 65 jaar tot een bedrag van € 21.002,-. 

Art. 3.4 Tweede lid (nieuw) akkoord. 

Art. 4.1 Tweede lid: Hoewel we weten dat de AWBZ-bedragen niet zijn geïndexeerd, 

vragen we ons toch af waarom de bedragen bij art. 4.1 lid 2 niet geïndexeerd 

kunnen worden zoals bij art. 3.4 wel is gebeurd. 

Art. 5.1 Akkoord. 

Art. 5.11 Akkoord. 

Art. 6.4 lid 1: Akkoord. 

 Lid 1, sub c: deze zin zou in begrijpelijker Nederlands kunnen worden 

geformuleerd. We adviseren om hier dezelfde begrippen voor aanvrager en 

echtgenoot te hanteren als in artikel 1.1 (begripsbepalingen). 

Art. 6.7 lid 3: Akkoord. 

Art. 6.7 lid 9: Akkoord. 

Art. 6.8  lid 8: Wij adviseren om direct in het jaar van aanschaf een vast bedrag te 

verstrekken voor de verzekering van de scootermobiel. De kosten van een 

verzekering zijn voor cliënten hoge bedragen, die zij vaak niet kunnen 

voorschieten.  

Art. 6.9  Akkoord 

Art. 7 Titel akkoord 
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Art. 7.2  (nieuw): lid 8: Wij adviseren om direct in het jaar van aanschaf een vast 

bedrag te verstrekken voor de verzekering van de rolstoel. De kosten van 

een verzekering zijn voor cliënten hoge bedragen, die zij vaak niet kunnen 

voorschieten. 

Art. 7.4 Vanzelfsprekend akkoord. 

Art. 8.2 Akkoord onder voorbehoud van reacties op ons advies 

Art. 8.3 Akkoord onder voorbehoud van reacties op ons advies 

 

 


