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Onderwerp Reactie op advies inzake Besluit Voorzieningen
Maatschappelijke Ondersteuning 2008

Geachte mevrouw Lambermont,

Op 24 januari 2008 ontvingen wij het advies van de Adviesraad WMO Leiden op het concept
van het Besluit Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning 2008 en de bijbehorende
Toelichting. Wij zijn de Adviesraad erkentelijk voor de snelle afhandeling van het adviesver-
zoek.

Wij constateren dat de Adviesraad grotendeels met het concept kan instemmen, al is opnieuw
aangegeven dat de Adviesraad in het licht van de intenties en inhoud van de WMO niet geluk-
kig is met het fundament waartop het Besluit rust: de Verordening Voorzieningen Maatschap-
pelijke Ondersteuning 2007. Wij merken hierover op dat het nu in behandeling zijnde beleids-
plan “Participatie Centraal” beoogt een Leidse invulling aan het gedachtengoed van de WMO
te geven en dat wij verwachten dat de daarop te baseren nieuwe verordening dan ook tot een
meer aansprekend resultaat zal leiden.

Op een aantal punten heeft de Adviesraad verzocht om wijzigingen in het concept aan te
brengen. Wij gaan hierop puntsgewijs in het kort in.

1.   Artikel 3.4, eerste lid
Met betrekking tot de aanpassing van de inkomensgrenzen waaronder slechts het basisbe-
drag van de eigen bijdrage verschuldigd is heeft de Adviesraad geadviseerd om binnen beide
categorieën, gehuwd en ongehuwd, gelijke bedragen te hanteren voor de leeftijdgroepen tot
65 jaar respectievelijk 65 jaar en ouder. Dit, met een verwijzing naar het gelijkheidsbeginsel.
Wij wensen hierin echter voor dit jaar, zoals ook bij het Besluit 2007, de methodiek te volgen
die onder de AWBZ wordt gehanteerd. Wij nemen het advies derhalve niet over, maar doen
de toezegging dat wij deze suggestie zullen betrekken bij de herziening van Verordening en
Besluit voor 2009 en volgende jaren.

2.   Artikel 4.1, tweede lid
Met betrekking tot de bedragen van het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishou-
den vraagt de Adviesraad zich af waarom deze niet zijn geïndexeerd. Ook hiervoor geldt ech-
ter, dat wij vooralsnog, in deze beleidsluwe fase, willen vasthouden aan de lijn van de AWBZ,
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die, zoals door de Adviesraad reeds werd opgemerkt de PGB-bedragen evenmin heeft geïn-
dexeerd.

3.   Artikel 6.4, eerste lid, sub c
De Adviesraad heeft aangeraden om dit artikellid in begrijpelijker bewoordingen te herformule-
ren. Een begrijpelijke wens, maar juist bij bepalingen over (de bestanddelen van) het inkomen
niet eenvoudig te realiseren. Wij hebben echter door een taalkundige ingreep een iets lees-
baarder bepaling kunnen formuleren.

4.   Artikel 6.8, achtste lid, en artikel 7.2, achtste lid
Zowel ten aanzien van de scootermobiel als de elektrische rolstoel heeft de Adviesraad gead-
viseerd om al direct in het jaar van aanschaf een vast bedrag te verstrekken voor de verzeke-
ring van het hulpmiddel. Dit, omdat voor de cliënten het hiermee gemoeide bedrag te hoog is
om voor te schieten. Wij zien hier de redelijkheid van in en nemen dit advies over. Beide
bepalingen hebben een aanvulling van die strekking gekregen.

Wij hopen de Adviesraad hiermee inzicht te hebben gegeven in onze keuzes en beweegrede-
nen. Van het verdere verloop van onze besluitvorming zal de Adviesraad op de hoogte wor-
den gebracht.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Leiden,
de Secretaris, de Burgemeester,


