
Formele inspraakreacties  
 

Inleiding 

Op 6 maart 2012 heeft het College de ‘Uitgangspuntennotitie Decentralisatie AWBZ: 

extramurale begeleiding van AWBZ naar Wmo – basis voor het overgangsjaar’ (BW 12.0212) 

voor inspraak vastgesteld. De inspraakperiode liep van 9 maart tot en met 5 april 2012. Het 

College heeft in deze periode één inspraakreactie ontvangen, te weten de reactie van de Wmo-

adviesraad.  

 

Procedure 

Deze beantwoording van de inspraakreacties wordt tegelijk met de gewijzigde 

uitgangspuntennotitie vastgesteld door het college van B&W en ter vaststelling aan de 

gemeenteraad aangeboden. De inspreker worden schriftelijk van het antwoord van het College 

van B&W op haar inspraakreactie op de hoogte gesteld. 

 

Ingekomen reacties 

Hieronder worden de binnengekomen inspraakreacties in tabelvorm beschreven. Aangegeven 

wordt wat het antwoord van het college erop is en wat de gevolgen zijn voor de tekst in de 

uitgangspuntennotitie. Alle reacties zijn van de Wmo-adviesraad. Om die reden wordt niet per 

reactie aangegeven wie de afzender van de reactie is. 

 

De reacties zijn geclusterd in 1) opmerkingen & adviezen en 2) aandachtspunten.  

 

 

Samenvatting ingekomen reactie Reactie van het College Gevolgen voor het 

voorgestelde 

beleidskader 

 OPMERKINGEN & ADVIEZEN 

A 

Complimenten voor deze notitie 

omdat hierin continuïteit voor 

cliënten gewaarborgd wordt. 

Voor kennisgeving aangenomen en 

dank. 

Geen. 

B 

Behoud van PGB in de 

overgangsperiode is positief. 

Voor kennisgeving aangenomen en 

dank. 

 

Geen. 

C 

Vereenvoudiging indicatieproces 

door meer ruimte te laten aan 

professional kent een valkuil 

waar het gaat om het 

eigenstandig stellen van 

indicaties.  

In de voorbereiding van de 

overgangsperiode zal het 

indicatieproces nog verder 

uitgewerkt worden. Daarbij 

worden diverse aspecten (voor- en 

nadelen) afgewogen. Het 

genoemde punt van 

eigenstandigheid wordt hierin 

meegenomen.  

Geen. 

Punt wordt 

meegenomen bij de 

uitwerking van 

vereenvoudigde 

indicatiestelling. 

D 

Ook adequaat handelen bij 

spoedgevallen 

Het College is  van mening dat alle 

cliënten die een beroep op 

begeleiding in de Wmo doen 

adequaat geholpen moeten worden. 

De situatie van cliënten verschilt 

sterk en in alle situaties is adequate 

ondersteuning nodig, ook in 

situaties die plotseling sterk 

Dit punt wordt 

toegevoegd bij 

uitgangspunt 2.  
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veranderen.  

E 

Aan de slag met De Kanteling is 

positief, echter wel rekening 

houden met toestaan andere 

vorm van bezwaar naast 

bezwaarschriftprocedure, bijv. 

via bemiddeling 

Momenteel loopt het pilotproject 

‘Kantelen in Leiden’, waaraan 

gemeente, MEE en Radius 

samenwerken. Resultaat van dit 

project is een aantal aanbevelingen 

voor de verdere implementatie van 

De Kanteling in Leiden. Bij 

verdere implementatie van de 

Kanteling worden ook dit type 

aspecten, waaronder 

bezwaarschriftprocedures, 

meegenomen. Dit geldt ook voor 

juridische aspecten zoals 

bezwaarschriftprocedures die in de 

Wmo-verordening worden 

geregeld. 

Geen. 

Punt wordt 

meegenomen in het 

nieuwe Wmo-

beleidsplan. 

F 

Toevoegen uitgangspunt 12: 

aandacht voor kwetsbare 

mantelzorgers. Ervoor zorgen 

dat zij niet verder belast worden.  

Een groot aantal partijen in de stad 

(oa. gemeente, Kwadraad, 

Activite, Libertas, Radius) werkt 

samen voor goede 

mantelzorgondersteuning. 

Resultaat hiervan is onder andere 

de  Intentieverklaring 

Mantelzorgondersteuning (april 

2010). Ook in de concept Sociaal-

Maatschappelijke Structuurvisie 

wordt aangegeven dat 

mantelzorgers ondersteund moeten 

worden. Dit geldt ook voor 

kwetsbare mantelzorgers.  

Mantelzorgondersteuning wordt in 

het deze notitie gezien als een 

collectieve, in principe voor 

iedereen beschikbare, voorziening 

zoals genoemd in uitgangspunt 6b. 

Er wordt een toelichting 

toegevoegd bij 

uitgangspunt 6 over 

mantelzorgondersteunin

g. 

G 

Advies aan het College 

afspraken te maken over en 

voorwaarden te scheppen voor 

monitoring gedurende de 

overgangsperiode. Gebruik 

ervaringen voor de jaren daarna.  

Het College is het eens met deze 

opmerking. In uitgangspunt 4 

wordt aangegeven dat het College 

ook ervaring wil opdoen in de 

overgangsperiode. Monitoring is 

hier zeker een onderdeel van. 

Onderdeel van de voorbereidingen 

van de overgangsperiode is ook het 

maken van een plan op basis 

waarvan de ervaringen goed in 

beeld gebracht kunnen worden (oa. 

Geen. 
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via monitoring).   

 AANDACHTSPUNTEN 

H 

Belang van cliëntenparticipatie. 

In cliëntparticipatie dient het 

zorgvragersperspectief voorop te 

staan. 

 Het College zet actief in op 

cliëntenparticipatie door 

vroegtijdig cliënten te betrekken en 

dit gedurende de gehele invoering 

van de nieuwe gemeentelijke taak 

te doen. Dit doet zij samen met 

onder andere de Wmo-adviesraad, 

ZON en MEE. Daarbij wordt 

uitgegaan van de zorgvraag van de 

cliënt: deze is de basis voor 

gesprekken met cliënten. 

Geen. 

I 

Onafhankelijkheid van de 

indicatiesteller & vraaggestuurde 

indicatie zijn belangrijke 

aspecten bij wijziging van 

indicatiestelling. 

Bij het wijziging van 

indicatiestelling moeten alle voor- 

en nadelen tegen elkaar worden 

afgewogen. Op die manier wordt 

tot een zo optimaal mogelijk 

werkende systematiek gekomen. 

Onafhankelijkheid van 

indicatiestelling en vraaggestuurde 

indicatie worden in die afweging 

meegenomen. Zie ook het 

antwoord op inspraakreactie C. 

Geen. 

Punt wordt 

meegenomen bij de 

uitwerking van 

vereenvoudigde 

indicatiestelling. 

J 

Uitgaan van een 

wijk/buurtgerichte aanpak en stel 

samen met cliënt een 

arrangement op. 

Voor de overgangsperiode zal het 

College bekijken bij welke wijk 

en/of buurtgerichte voorzieningen 

voor bepaalde doelgroepen nu al 

aangesloten kan worden. Hierbij is 

de gedachte dat wat in de wijk kan, 

in de wijk georganiseerd wordt. 

Voorzieningen worden dan zo 

dichtbij mogelijk bij de cliënt 

georganiseerd. Dit zal het College 

samen met instellingen in de stad 

doen.  

Het opstellen van een arrangement 

is onderdeel van De Kanteling. Zie 

hiervoor beantwoording E. 

Toevoeging aan 

uitgangspunt 7 dat ook 

specifiek gekeken 

wordt naar het bieden 

van begeleiding in de 

wijk, mogelijk in 

aansluiting op 

bestaande 

voorzieningen. 

K 

Naast 1 gezin 1 plan zijn er ook 

andere methodieken die 

systeemgericht en integraal zijn 

voor de aanpak van mensen die 

tegen problemen aanlopen. 

Voorbeelden zijn POM 

(Preventieve Ondersteuning van 

Mantelzorgers) en de methode 

Er is in Leiden en regionaal 

gekozen voor de methodiek 1 

Gezin 1 Plan voor gezinnen met 

meerdere problemen. Het gaat hier 

om een systeemgerichte 

benadering waarbij de cliënt en 

zijn/haar omgeving het gesprek en 

de eigen kracht centraal staan. 

Geen. 
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‘Familiezorg’. Deze uitgangspunten zijn in de 

notitie opgenomen. In de keuze 

voor het inzetten van andere 

methodieken, voor bijvoorbeeld 

het keukentafelgesprek, zijn deze 

uitgangspunten leidend.  

 

Conclusie 

De ontvangen inspraakreacties geven op bepaalde onderwerpen aanleiding tot het aanpassen 

van de tekst van de notitie. Waar dit het geval is, is dit in de derde kolom van het overzicht 

aangegeven. 

Daarnaast heeft de Wmo-adviesraad een aantal aandachtpunten geformuleerd. Deze punten 

leiden niet tot aanpassing van de notitie. Het College neemt deze aandachtspunten echter wel 

mee in de uitwerking van de uitgangspuntennotitie (voorbereiding voor de overgangsperiode) 

en in de beleidsontwikkeling voor de langere termijn. 

 

 


