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Naam programma +onderdeel:
Programma Welzijn en Zorg onderdeel Wmo.

Onderwerp:
Vaststelling Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning 2009.

Aanleiding:
- voortschrijdend inzicht en praktijkervaringen;
- actuele jurisprudentie;
- het raadsbesluit in het kader van Ruimte voor Nieuw Beleid tot verbreding van het eigen

bijdragebeleid voor Wmo-voorzieningen en de bijbehorende taakstelling van € 200.000,=;
- de voorgenomen wetswijziging met betrekking tot de inzet van alfahulpen;
- de aanbesteding voor hulp bij het huishouden die in augustus is gestart en die leidt tot een andere

indeling in zorgzwaarte en uren van hulp bij het huishouden.

Doel:
Het doel van het treffen van individuele voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke
ondersteuning en de onderhavige verordening is, om de beperkingen die een persoon ondervindt in
zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie te compenseren op het gebied van een
huishouden voeren, zich te verplaatsen in en om de woning of zich lokaal te verplaatsen per
vervoermiddel.

Kader:
- Wet maatschappelijke ondersteuning
- Nota “Ruimte voor Nieuw Beleid”

Overwegingen:
De vigerende verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning is op 26 september 2006
door de gemeenteraad vastgesteld. Deze verordening stelt nadere regels over de door het College te
verlenen individuele voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat
hierbij om hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen en rolstoelen.
De regels van de verordening zijn nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het Besluit Voorzieningen
Maatschappelijke Ondersteuning 2007.
Dit voorstel voor wijziging van de verordening vloeit voort uit:
- voortschrijdend inzicht en praktijkervaringen;
- actuele jurisprudentie;
- het raadsbesluit in het kader van Ruimte voor Nieuw Beleid tot verbreding van het eigen

bijdragebeleid voor Wmo-voorzieningen en de bijbehorende taakstelling van € 200.000,=;
- de voorgenomen wetswijziging met betrekking tot de inzet van alfahulpen;
- de aanbesteding voor hulp bij het huishouden die in augustus is gestart en die leidt tot een andere

indeling in zorgzwaarte en uren van hulp bij het huishouden.
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Tenslotte is gebruik gemaakt van de gelegenheid om hier en daar redactionele aanpassingen aan te
brengen ter verduidelijking.

Inspraak
Het voorstel tot wijziging van deze verordening is in de voorbereidingsfase toegezonden en besproken
met de Adviesraad WMO en wij hebben vervolgens besloten de verordening vast te stellen voor
inspraak in de periode 13 juni tot en met 1 augustus 2008.
De Adviesraad WMO en de thuiszorginstelling Activite hebben een schriftelijke reactie gestuurd.
Als bijlage is een overzicht van de ingekomen inspraakreacties en het antwoord daarop opgenomen
bij dit voorstel.
De in de reacties opgenomen suggesties voor verduidelijking en verbetering zijn grotendeels
overgenomen. De inhoudelijke bezwaren van de Adviesraad tegen het beperkte en beleidsarme
karakter van de wijzigingen en tegen de verbreding van de eigenbijdrageregeling hebben niet geleid
tot aanpassing.
Deze gewijzigde verordening maakt het mogelijk om de eigen bijdragen te verbreden naar alle
individuele voorzieningen die worden verstrekt in het kader van de Wet maatschappelijke
ondersteuning.
In het Besluit Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuningen vindt de nadere uitwerking plaats.
Dit besluit zal in september voor inspraak worden vrijgegeven en ter kennisgeving aan uw raad
worden gezonden.
In dit besluit zal ook aandacht worden besteed aan de motie nr.2 van de gemeenteraad met
betrekking tot het voorkomen van de stapeling van eigen bijdragen.

Financiën:
Niet van toepassing.

Evaluatie:
Jaarlijks in het kader van de in de Wet maatschappelijke ondersteuning voorgeschreven rapportage.

Bijgevoegde informatie:
- algemene toelichting;
- artikelgewijze toelichting;
- inspraakreacties;
- notitie van wijzigingen.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 08.0080 van 2008),
mede gezien het advies van de commissie.

BESLUIT:

1. kennis te nemen van de inspraakreacties en de beantwoording door het College op
de concept Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning en de
daarbij behorende toelichting;



2. vast te stellen de onderstaande Verordening Voorzieningen Maatschappelijke
Ondersteuning 2009 met de daarbij behorende toelichting.

BIJLAGE

INSPRAAKREACTIES

Samenvatting ingekomen reactie reactie van het college gevolgen
voor het
voorgestelde
besluit

Thema: Algemeen
A De huidige verordening is te veel op

voorzieningen gericht en geeft
daardoor het compensatiebeginsel
te weinig handen en voeten.
Ingebracht door: Adviesraad WMO
Leiden.

De wijzigingen zijn het gevolg van de
taakstelling die in het kader van “Ruimte
voor Nieuw Beleid” moet worden
gehaald.
Daarnaast zijn er actualisaties en
verbeteringen aangebracht.
De beleidsrijkere invulling van het begrip
compensatieplicht komt later aan de
orde

Geen

 Thema: Eigen bijdrage
B Wacht met het wijzigen van het

eigenbijdragebeleid totdat meer
duidelijkheid is over het landelijke
beleid.
Ingebracht door: Adviesraad WMO
Leiden.

De Wmo is gemeentelijke
verantwoordelijkheid en dus niet
afhankelijk van landelijk beleid. De
landelijke beleidsontwikkelingen hebben
slechts in beperkte mate gevolgen en
overlap met de gemeentelijke doelgroep.
Wij zullen aandacht besteden aan de
effecten van het eigenbijdragebeleid in
de periodieke managementrapportages.

Geen

C Instrueer naast het Servicepunt Zorg
en andere informatiepunten ook de
afdeling Sociale Zaken om burgers
die wellicht Bijzondere Bijstand
mislopen te wijzen op deze
mogelijkheid.
Ingebracht door: Adviesraad WMO
Leiden

Dit is bestaand beleid, wij zullen er wel
bij de implementatie van deze
verordening extra aandacht aan
besteden.

Geen

 Thema: Indicatiestelling
D Er zijn signalen dat onterechte

telefonische herindicatie plaatsvindt,
wij manen de gemeente tot extra
zorgvuldigheid in dezen.
Ingebracht door: Adviesraad WMO
Leiden.

Deze signalen zijn bekend en we
hebben deze intern nagegaan. Wij
hebben de indruk dat deze signalen óf
een uitzondering zijn óf op het
misverstand berusten dat de wisseling
van personeel bij individuele cliënten het
gevolg is van de herindicatie. Deze
wisseling is echter het gevolg van
maatregelen op het personele vlak door

Geen



de aanbieders zelf.
Deze opmerking valt overigens buiten
het kader van deze verordening

 Thema: Communicatie
E Breng een publieksvriendelijke

versie van de verordening uit waarin
burgers hun rechten en plichten
kunnen nalezen.
Ingebracht door Adviesraad
Gehandicapten

In het voorlichtingsmateriaal zal
aandacht worden besteed aan de
rechten en plichten van de cliënt.

Geen

 Thema: Artikelsgewijs
F Neem de kernbegrippen

vervoersvoorziening,
woonvoorziening en hulp bij het
huishouden op in de begripsbepaling
Ingebracht door: Adviesraad WMO
Leiden.

Akkoord. Deze
begrippen zijn
toegevoegd.

G Geef in de tekst bij artikel 1.1 onder
j. expliciet aan dat minderjarigen
geen eigen bijdrage hoeven te
betalen
Ingebracht door: Adviesraad WMO
Leiden.

Akkoord. De
voorgestelde
wijziging is
toegevoegd.

H De in de toelichting bij artikel 1.2
eerste lid onder B genoemde
hulpmiddelendepots bestaan niet
meer als zodanig.
Ingebracht door: Activite

Akkoord. De toelichting
is op dit punt
aangepast.

I In artikel 1.2 lid 1 wordt nog steeds
gesproken over voorzieningen, dit
lijkt strijdig met het
compensatiebeginsel.
Ingebracht door: Activite

Het leveren van voorzieningen is één
van de oplossingen waarmee problemen
kunnen worden gecompenseerd. Als
zodanig is het begrip voorziening niet
strijdig met het compensatiebeginsel
maar een concretere invulling daarvan.

J Artikel 3.1 toelichting zou ook iets
moeten zeggen over de financiële
vergoeding in verband met de
komende wetswijziging. Dit geldt ook
voor de toelichting bij artikel 3.5 en
4.1
Ingebracht door: Activite.

Akkoord. De toelichting
is op dit
onderdeel
aangevuld

K Artikel 4.1 Wat houdt de algemene
voorziening hulp in het huishouden
precies in.

Een voorbeeld is het hospice waar
cliënten i.p.v. een individuele
voorziening, gezamenlijk hulp bij het
huishouden ontvangen.

Geen.

L Artikel 4.3 toelichting
Gebruik het woord contractpartijen of
aanbieders in plaats van
thuiszorgorganisaties.

Akkoord. De toelichting
is op dit
onderdeel
aangevuld



Ingebracht door: Activite
M Geef in een nieuw artikel aan hoe de

gemeente omgaat met reparatie en
vervanging van beschadigde
voorzieningen
Ingebracht door: Adviesraad WMO
Leiden.

Dit hoort niet thuis in de Verordening
maar in het handboek waarin de
uitvoeringsrichtlijnen zijn opgenomen.

Geen

N Instemming bij de nieuwe indeling bij
hulp in het huishouden in uren i.p.v.
klassen van artikel 4.4.

Akkoord Geen

O Wees consistent en ga zowel bij
Zorg in Natura als het PGB uit van
uren en niet van klassen
Ingebracht door: Adviesraad WMO
Leiden.

Akkoord De
verordening is
op dit punt
aangepast.

P Neem de omschrijving van
categorieën hulp bij het huishouden
ook op in een nieuw artikel
Ingebracht door: Adviesraad WMO
Leiden.

Dit wordt verwerkt in het besluit MO
2009

Geen.

Q Bij artikel 5.2 lid 2 wordt verwezen
naar jurisprudentie van de Wet
voorzieningen gehandicapten. Deze
is echter opgeheven en dus is de
jurisprudentie ook niet van
toepassing.
Ingebracht door: Adviesraad WMO
Leiden.

Deze jurisprudentie is feitelijk bij
gelijkluidende regels en formuleringen
met als grondslag de Wmo nog steeds
van toepassing. Ook al berust deze
jurisprudentie op een andere, inmiddels
opgeheven wet, de overwegingen en
dergelijke blijven van toepassing.

Geen

R Ook de jurisprudentie over het
begrip “Algemeen Gebruikelijk” is
niet meer van toepassing. Sommige
algemeen gebruikelijke
voorzieningen zijn wel noodzakelijk
in verband met de beperking die
iemand heeft. De adviesraad noemt
als voorbeeld iemand die een
autistische problematiek heeft en
daarom snel last heeft van
geluidshinder.
Ingebracht door: Adviesraad WMO
Leiden.

Het begrip Algemeen Gebruikelijk heeft
betrekking op de voorziening en niet op
de beperkingen van de cliënt. Bij het
voorbeeld dat hier genoemd is, zou extra
geluidsisolatie die boven het algemeen
gebruikelijke niveau uitstijgt wel voor
vergoeding in aanmerking kunnen
worden gebracht.

S De in artikel 5.5 genoemde
beperkingen voor
woonvoorzieningen en de
verhuiskostenvergoeding staan door
elkaar, dit schept verwarring. Regel
de beperkingen voor
verhuiskostenvergoeding in een
apart artikel.

De beperkingen zijn nu zo gegroepeerd
dat het onderscheid o.i. helder is. Artikel
5.5 is opgesplitst in twee leden, één voor
de vergoeding van verhuis- en
inrichtingskosten en de ander voor
woningaanpassingen.

Artikel 5.5 is
aangepast



Ingebracht door: Adviesraad WMO
Leiden.

T Waarom wordt in artikel 3 een
sportrolstoel wel vergoed en andere
sportvoorzieningen niet. Maak ook
het vergoeden van andere
sportvoorzieningen mogelijk.
Ingebracht door: Adviesraad WMO
Leiden.

De bijdrage voor een sportrolstoel is een
bovenwettelijke voorziening die op
verzoek van de Tweede Kamer indertijd
is opgenomen in de modelverordening
van de VNG en door gemeenten is
overgenomen, een uitzondering dus. Wij
zien thans geen aanleiding om deze
uitzondering verder uit te breiden met
andere sportvoorzieningen. In verband
met het stimuleringsbeleid van
sportdeelname door gehandicapten
zullen we bezien hoe we de
sportdeelname van deze groep kunnen
bevorderen.

Geen


