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N O T I T I E 

 
 
 
 
Aan Dagelijks bestuur 
Van Mirthe doek 
Onderwerp  
Datum 12 juli 2012 
Ter kennisname 

 
 

Adviesraad Lisse 
 
Verordening 
 

 Artikel 5 lid 5  
 

Ambtelijke reactie: 
De tekst van artikel 5 lid 5 is gewijzigd. De tekst is nu als volgt geformuleerd: 
 
Artikel 5 Lid 5. 
Bij het compenseren van beperkingen die een belanghebbende ondervindt in de zelfredzaamheid en 
bij de maatschappelijke participatie wordt rekening gehouden met de eigen verantwoordelijkheid bij de 
keuzes die hij/zij maakt in het leven. Het Dagelijks Bestuur houdt bij de beoordeling rekening met het 
verstandelijke vermogen van de belanghebbende.  
 

 Artikel 34 lid 2  
 
Ambtelijke reactie 
De jurisprudentie is nu verwekt in de concept Verordening, “rekening houdend met zijn financiële 
mogelijkheden” is geschrapt. De tekst van artikel 34 lid 2 luidt als volgt: 
 
Artikel 34 lid 2  
Een persoon aan wie op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 
2009 een voorziening is toegekend waarop hij op grond van de huidige Verordening geen recht zou 
hebben gehad, houdt het recht op die voorziening totdat de voorziening niet langer noodzakelijk is, 
dan wel de voorziening moet worden vervangen, dan wel gedurende de in de beschikking genoemde 
looptijd.  
 
 
Financieel Besluit 
 

 Artikel 7 
 
Ambtelijke reactie 
Naar aanleiding van de jurisprudentie is artikel 7 geschrapt. 
 

 Artikel 12 
 
Ambtelijke reactie 

Naar aanleiding van de jurisprudentie is artikel 12 lid 2, 3 en 4 geschrapt. Artikel 12 lid 1 wordt artikel 
11 lid 1 



 
C:\Documents and Settings\piat\Local Settings\Temp\~ddc\3BWRAAD\3320_3.docx, Rick Severijns Pagina 2 22-8-2012 
  

 
 Artikel 17 (nieuw artikel 16) 

 
Ambtelijke reactie 
De bedragen in het Financieel Besluit worden elk jaar opnieuw vastgesteld.  
 
Beleidsboek 
 

 Blz 13 punt 2.5 Het gesprek 
 
Ambtelijke reactie 
Tijdens de bijeenkomst op 7 juni 2012 hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de (rand)voorwaarden 
waaronder het gesprek gevoerd kan worden. De gemeenten zijn in deze leidend en zullen de 
voorwaarden, competenties gespreksvoerder en welke partijen het gesprek voeren nader bepalen en 
vastleggen. Om de gesprekken op een eenduidige wijze te voeren hebben wij voorgesteld om te 
werken met een convenant en een eensluidend leidraad voor het voeren van het gesprek en 
verslaglegging. Op deze wijze zou de ISD er vanuit kunnen gaan dat alle facetten aan de orde zijn 
gekomen tijdens het gesprek.  
 
Het gesprek is een verkenning en inventarisatie. Van het gesprek wordt, in principe, een verslag 
gemaakt. Het verslag is een weergave van wat tijdens het gesprek aan de orde is geweest. 
Het verslag kan een arrangement bevatten om de resultaten te bereiken. Een ondertekend verslag 
kan dienen als aanvraag voor een individuele voorziening 
Er wordt geen beslissing genomen. Men heeft de mogelijkheid correcties en aanvullingen te geven op 
het verslag. Deze worden dan aan het oorspronkelijke verslag toegevoegd.  
  
 

 Maaltijden 
 
Ambtelijke reactie 
Uitgangspunt is dat alle aanwezige mogelijkheden die een beroep op een individuele voorziening 
kunnen voorkomen worden beoordeeld en, indien mogelijk, worden ingezet. 
Zelfredzaamheid wordt binnen de Wmo omschreven als “het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke 
en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale 
maatschappelijke verkeer mogelijk maken” zelfredzaamheid zit in het vermogen zelf voorzieningen te 
treffen waardoor men in staat is, zonder een beroep te hoeven doen op de gemeente, een huishouden 
te voeren. 
  
Daar waar mensen en hun omgeving het niet zelf kunnen heeft de gemeente de verantwoordelijkheid 
de ondersteuning te organiseren.  
 
 

 Blz 17 punt 2.6.4 
 
Ambtelijke reactie 
De opvang van kinderen als taak binnen de hulp bij het huishouden wordt slechts tijdelijk ingezet 
omdat men voor de opvang van kinderen gebruik kan maken van de voorliggende voorzieningen, 
kinderopvang. Dit betreft overigens voortzetting van het huidige beleid.  Artikel 2 Wmo bepaalt dat er 
geen aanspraak bestaat op maatschappelijke ondersteuning voor zover met betrekking tot de 
problematiek die in het gegeven geval aanleiding geeft voor de noodzaak tot ondersteuning een 
voorziening op grond van een andere wettelijke bepaling bestaat. Ondanks de voorliggende 
voorziening van kinderopvang (in welke vorm dan ook) kan toch tijdelijk hulp worden ingezet omdat 
we wel vinden dat men de tijd moet krijgen de opvang voor de kinderen te organiseren. 
Voor de kosten van kinderopvang kan men een inkomensafhankelijke bijdrage ontvangen via de 
Belastingdienst. 
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 Blz 18 punt 2.6.5 afwegingskader 5

e
 dot en laatste dot 

 
Ambtelijke reactie 
5

e
 dot: VNG had dit afwegingspunt in haar modelbeleidsregels opgenomen. Bij het opstellen van de 

concept beleidsregels hebben wij hierover al contact gehad met opstellers van de modelverordening 
of dit, gelet op de ontwikkelingen binnen de jurisprudentie, nog gehandhaafd kon worden.  
Aangegeven is dat een aanbouw op zich (los van allerlei specifieke aanpassingen daarin) wel duur is 
maar niet speciaal voor mensen met beperkingen is bedoeld. Wellicht dat de aanbouw wel goedkoop 
gefinancierd kan worden, daar zijn algemeen aanvaarde Nibudnormen voor. Bovendien wordt hij 
eigendom van de aanvrager. Geadviseerd wordt per geval te bekijken wat de consequenties zijn van 
zelf betalen. Vermoedelijk kan men er in het gesprek uitkomen dat mensen zaken vaak zelf willen 
betalen, zodat ze in elk geval niet hoeven te verhuizen.  
Wij adviseren dit afwegingspunt bij woningaanpassingen wel te handhaven, tot jurisprudentie hierin 
(nog) meer duidelijkheid biedt.  
 

 Blz. 18 2.6.5. afwegingskader laatste dot:  
 
Ambtelijke reactie 
In de Wmo en deze Verordening staat maatwerk centraal daarbij hoort, ook bij de (mogelijke) 
voorzienbaarheid van een verhuizing, dat alle omstandigheden worden meegewogen in de 
besluitvorming. 
 

 Blz 19 punt 2.6..8 Categorieën van hulp bij het huishouden 
 
Ambtelijke reactie 
In de omschrijving van de categorieën wordt gesproken over huishoudelijke werkzaamheden 
“waaronder”  hiermee worden enkele voorbeelden aangegeven. Stofzuigen en dweilen viel en valt nog 
steeds onder de huishoudelijke werkzaamheden. Ook deze omschrijving is ten opzichte van de 
huidige verordening niet gewijzigd.  
 

 Blz 22 punt 2.6.17 primaat van verhuizing 
 
Ambtelijke reactie 
Als er sprake is van mantelzorg vanuit de buurt, die onder druk komt als de ondersteuningsvrager 
naar een andere gemeente verhuist, kan niet gesteld worden dat verhuizen een adequate oplossing 
is. Wanneer de ondersteuningsvrager zou verhuizen zal de mantelzorg immers weg kunnen vallen. 
Als sprake is van het wegvallen van mantelzorg door een verhuizing kan het aanpassen van de 
woning de voorkeur krijgen. Dit moet per individuele situatie bekeken worden. Als verhuisd kan 
worden binnen de gemeente geldt het besluit tot verhuizen boven het aanpassen van de woning, 
omdat de mantelzorg dan niet in gevaar komt. 
 
Geadviseerd wordt bovenstaand uitgangspunt toevoegen aan het primaat van verhuizen. 
 

 Blz 25 punt 2.6.27 begrenzing woningaanpassing 
 
Ambtelijke reactie 
Gelet op de jurisprudentie zal ook de begrenzing worden geschrapt, zie ook onze opmerking bij artikel 
12 Financieel besluit. 
 

 Blz 25. punt 2.6.28 mantelzorgwoning 
 
Ambtelijke reactie 
Bedoeld is aan te geven dat de financiering van een mantelzorg woning niet vanuit de Wmo zal 
worden gerealiseerd. Voor woningaanpassingen in het kader van mantelzorg zijn de kosten geheel 
voor rekening van de aanvragers. Immers, door het bij elkaar wonen komen ook een woning en de 
bijbehorende kosten te vervallen. Danwel een huurwoning waarvan de huur kan worden opgezegd, 
danwel een koopwoning die kan worden verkocht.  
 



 
C:\Documents and Settings\piat\Local Settings\Temp\~ddc\3BWRAAD\3320_3.docx, Rick Severijns Pagina 4 22-8-2012 
  

Er is sprake van een woningaanpassing in het kader van de WMO wanneer één of meerdere 
bewoners van een woning woningaanpassingen nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk in en om de 
eigen woning te kunnen functioneren. Dit soort voorzieningen vallen daarom ook geheel onder de 
WMO. Van mantelzorgwonen is sprake wanneer de mantelzorger en de mantelzorgvrager op 
hetzelfde perceel bij elkaar willen wonen om zo de mantelzorg makkelijker te maken 
 
Een rol bij het realiseren van mantelzorgwoningen is weggelegd voor de gemeenten. Het is aan het 
gemeentebestuur om aan te geven wanneer en onder welke voorwaarden het planologische 
medewerking kan verlenen om woonvoorzieningen voor mantelzorg te realiseren.  
 
Het doel van de Wmo is dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen in de samenleving. Zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen is hiervan een belangrijk onderdeel. Ander uitgangspunt is 
dat mensen zoveel mogelijk voor zichzelf én voor anderen (‘de naaste’) zorgen.  
Dankzij mantelzorg zijn veel ouderen en mensen met beperkingen beter in staat zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven wonen. Voor gemeenten is de mantelzorger een onmisbare partner in het lokale 
zorgbeleid. Hun inzet helpt het beroep op Wmo-voorzieningen te beperken of uit te stellen.  
Door de faciliteiten voor mantelzorg dichterbij huis te verbeteren zijn bijvoorbeeld kinderen beter in 
staat hun ouders mantelzorg te bieden. Gemeenten kunnen met beleid op het gebied van wonen de 
mantelzorger ondersteunen, zodat overbelasting of uitval kan worden voorkomen.  
Goede randvoorwaarden kunnen mantelzorgers stimuleren om hulp aan hun naaste te (blijven) geven.  
 
Geadviseerd wordt de tekst te herschrijven. 
 

 Blz 34 punt 2.8.7 Normauto en renteloze lening 
 
Ambtelijke reactie 
Gelet op de denkrichting binnen de jurisprudentie en het beleidsuitgangspunt waarin duidelijk is 
aangegeven dat voor de vergoeding wordt uitgegaan van de meerkosten (zie 1.4 beleidsboek) wordt 
voorgesteld de tekst als volgt te wijzigen: 
 
Indien de belanghebbende, in verband met zijn/haar beperkingen een duurdere auto nodig heeft om 
de noodzakelijke aanpassingen te kunnen realiseren, dan kunnen eventuele meerkosten voor 
vergoeding in aanmerking komen. 
 

 Blz 35 punt 2.8.8. Inkomensafhankelijke vervoersvoorzieningen 
 
Ambtelijke reactie 
Zoals in de begeleidende brief is aangegeven was dit één van de aandachtspunten. 
De Centrale Raad van Beroep heeft in haar uitspraak (18-1-2012 nrs. 10/4441 Wmo) duidelijk gesteld 
dat “naast de op artikel 15 (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gebaseerde eigen bijdrage is 
er geen ruimte voor een inkomensgrens”. Dit betekent dat de Wmo naast een eigen bijdrage of eigen 
aandeel, geen ruimte biedt voor het opleggen van extra financiële voorwaarden, zoals een 
inkomenstoets of besparingsbijdrage. 
 
Omdat tot die tijd vaste jurisprudentie (ook al onder de Wvg) bepaalde dat boven een bepaalde 
inkomensgrens het bezit van een personen auto als algemeen gebruikelijk werd aangemerkt, 
inhoudende dat in dat geval in het kader van de Wmo geen auto of met een auto vergelijkbare 
voorziening en de daarmee samenhangende gebruiks- en onderhoudskosten verstrekt konden 
worden, bestond nog enige verwachting dat nog een andere uitleg gegeven kon worden. 
Dit is dus niet het geval. De Wmo wordt (op dit moment) zo uitgelegd dat er geen ruimte bestaat voor 
het hanteren van inkomensgrenzen.  
 
Hoewel een inkomensgrens dus niet meer gehanteerd mag worden zou wel eens de stelling 
geponeerd kunnen worden dat de auto voor iedereen, los van inkomen, algemeen gebruikelijk is. 
Simpelweg het feit dat het overgrote deel van de mensen met een inkomen op of rond bijstandsniveau 
een auto heeft zou een onderbouw kunnen zijn voor deze stelling. 
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 Blz 44 punt 3.6.1 Hoogte persoonsgebonden budget  
 
Ambtelijke reactie 
De rekensystematiek bij de afschrijvingstermijnen heeft betrekking op woningaanpassingen in verband 
met COPD. Nu deze aanpassing niet of nauwelijks voorkomt en voorzieningen als zodanig niet meer 
expliciet zijn uitgeschreven wordt voorgesteld deze tekst te laten vervallen.  
Wat wel veel voorkomt zijn de aanpassingen aan keukens en badkamers. Bij dit soort aanvragen doet 
zich vaak de vraag voor of het niet gaat om een algemeen gebruikelijke aanpassing/renovatie en 
welke afschrijvingstermijn moeten worden gehanteerd. 
Voorgesteld wordt bepalingen op te nemen over de afschrijvingsduur van keukens en badkamers in 
verband met het bepalen van de hoogte van de financiële tegemoetkoming. 

 
Adviesraad Teylingen 
 

 Persoonsvolgend budget 
 
Ambtelijke reactie 
Artikel 15 is als volgt gewijzigd. 
 
Artikel 15. Mogelijke verstrekkingwijzen. 
Een individuele voorziening kan verstrekt worden in natura, als persoonsvolgend budget*, als 
persoonsgebonden budget of als financiële tegemoetkoming. De persoon met beperkingen kan 
derhalve in plaats van een individuele voorziening in natura, behoudens bij de deelnemerspas voor 
het collectief vervoer, kiezen voor een persoonsgebonden budget of een financiële tegemoetkoming. 
 
* Zodra het invoeren van een persoonsvolgend budget tot de mogelijkheden behoort, kan ook voor deze 
verstrekkingsvorm  worden gekozen. 

 
Een persoonsvolgend budget (PVB) kan bestaan naast een persoonsgebonden budget (PGB). De ISD 
gemeenten zijn ook niet voornemens het persoonsgebonden budget te schrappen. 
 
Wij stellen voor om het PVB nog niet uit te schrijven in het beleidsboek. De reden hiervan is dat de 
gemeenten eerst keuzes moeten maken over de manier waarop ze hier uitvoering aan willen geven. 
Pas dan kan een PVB aan worden geboden en kan de hoogte daarvan worden bepaald. 
De keuze die in elk geval gemaakt moet worden is of het PVB wordt aangeboden voor alleen 
individuele voorzieningen, voor alleen algemene voorzieningen of voor beide. 
Een individuele Wmo-voorzieningen wordt conform de wet (vooralsnog) verstrekt in de vorm van in 
natura of als PGB. Voor een algemene voorziening geldt deze bepaling niet, deze kan als PVB 
verstrekt worden.  
 

handeling (april 2012) van het wetsvoorstel wijziging Wmo in verband met de 
uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding. Er zijn toen verschillende 
amendementen ingediend, ondermeer een amendement over het invoeren van een PVB. 
Inmiddels is, zoals bekend, de decentralisatie AWBZ controversieel verklaard. 
 
Wat is het verschil tussen een PGB en PVB? Bij een PGB krijgt een klant zelf het budget in handen. 
De klant zal daarom moeten aantonen waaraan het budget besteed is. Dat gebeurt door 
verantwoordingsformulieren in te vullen. De klant betaalt een eigen bijdrage aan het CAK. Een PVB 
wordt niet feitelijk beschikbaar gesteld aan de klant. De klant krijgt dus zelf geen geld in handen.  

 
 
Het PVB  wordt, bij gemeenten die er mee werken zoals Middelburg, alleen ingezet voor algemene 
voorzieningen. De gemeente Middelburg heeft besloten Hulp bij het huishouden categorie 1 als 
algemene voorziening aan te bieden. In Huizen spreken ze van persoonsvolgende financiering. De 
gemeente Huizen loopt erg voorop als het gaat om Kantelen en is in 2010 al begonnen met 
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persoonsvolgend financieren. In 2010 is deze persoonsvolgende financiering gestart voor de 
mantelzorgondersteuning, in 2011 gevolgd voor het Christelijk maatschappelijk werk en de individuele 
cliëntondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Vanaf 2012 is de werkwijze uitgerold 
naar overige vormen van Wmo-ondersteuning.  
 
Met de gemeenten zal een voorstel uitgewerkt worden waarin het persoonsvolgend budget als 
mogelijke nieuwe financieringsvorm wordt onderzocht. 
 
Mocht besloten worden het PVB te introduceren voor individuele voorzieningen dan behoeft de 
Verordening geen aanpassing omdat het nu onder voorbehoud van instemming is opgenomen in de 
Verordening.  
 
 

 Toelichting artikel 2 Financieel besluit 
 
Ambtelijke reactie 
Er wordt een bijlage bij het Financieel besluit gevoegd waarin per categorie de eigen bijdrage 
zichtbaar wordt. 
 
 

Adviesraad Hillegom 
 
Ambtelijke reactie 
Ad 1) 
De Verordening zoals die nu voor ligt betreft geen tijdelijk document. Het is wel zo dat indien de Wmo 
wordt aangepast vanwege de decentralisatie dit gevolgen heeft voor de verordening. Nu de 
decentralisatie van de AWBZ controversieel is verklaard kan het zeker nog enige tijd duren alvorens 
de Wmo en daarmee de Verordening wordt aangepast. Overigens verwacht ik niet dat de verordening 
in zijn geheel hoeft te worden aangepast. Er zal eerder sprake zijn van een toevoeging. De grote 
wijziging heeft, juist met de overgang van de huidige naar de gekantelde verordening, al 
plaatsgevonden.  
 
Ad 2 
Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van de Wmo adviesraden op 15 mei jl. in verband met de 
presentatie van het Beleidsmeerjarenplan 2012-2015 is dit punt ook naar voren gebracht.  
Wij zullen bij de beleidsmedewerkers van de gemeenten dit punt onder hun aandacht brengen. 
 
Ad 3  
Vanuit VNG is bewust gekozen om “het Gesprek” als kan- bepaling op te nemen in de 
modelverordening. Er kunnen zich situaties voordoen dat een gesprek niet noodzakelijk is. 
Uitgangspunt is dat in principe er altijd een gesprek plaatsvindt. 
Het Gesprek staat voor zorgvuldig onderzoek, een goede analyse, breed kijken en samen zoeken 
naar oplossingen. Het gaat om het afstappen van claimdenken en uitgaan van eigen kracht en de 
eigen verantwoordelijkheid. Indien een burger “Het Gesprek”niet wil om wat voor reden dan ook heeft 
hij het volste recht om een aanvraag (op grond van de Awb) voor een bepaalde voorziening in te 
dienen, dat toe te lichten en te laten beoordelen. Ook als de gemeente/ISD al dan niet in 
samenspraak met de burger besluit dat “het Gesprek”niet zinvol is, bijvoorbeeld omdat de burger al 
voldoende bekend is, kan worden afgezien van “Het Gesprek”. Voor alle duidelijkheid als wordt 
afgezien van “Het Gesprek”moet ook rekening worden gehouden met de persoonskenmerken en 
behoeften van de burger/aanvrager. 
 
 
Ad 4 
Uitspraken, tot en met het heden, van de Centrale Raad van Beroep die gevolgen hebben voor de 
Verordening, Financieel Besluit of het Beleidsboek worden verwerkt. Uitspraken gedaan na 
vaststelling van de Verordening die van invloed zijn op de uitvoering van de Verordening zullen 
worden opgevolgd. Dit is ook altijd de werkwijze geweest. Wij zijn gehouden overeenkomstig de wet 
en de jurisprudentie te handelen. De verwachting is dat er veel interessante uitspraken van de 
Centrale Raad van Beroep volgen die mogelijk nog meer helderheid brengen in de uitvoering van de 
Wmo. 
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Ad 5 
VNG had dit afwegingspunt in haar modelbeleidsregels opgenomen. Bij het opstellen van de concept 
beleidsregels hebben wij hierover al contact gehad met opstellers van de modelverordening of dit, 
gelet op de ontwikkelingen binnen de jurisprudentie, nog gehandhaafd kon worden.  
Aangegeven is dat een aanbouw op zich (los van allerlei specifieke aanpassingen daarin) wel duur is 
maar niet speciaal voor mensen met een beperking is bedoeld. Wellicht kan de aanbouw goedkoop 
worden gefinancierd, daar zijn algemeen aanvaarde Nibudnormen voor. Bovendien wordt hij 
eigendom van de aanvrager. Geadviseerd wordt per geval te bekijken wat de consequenties zijn van 
zelf betalen. Vermoedelijk kan men er in het gesprek uitkomen dat mensen zaken vaak zelf willen 
betalen, zodat ze in elk geval niet hoeven te verhuizen.  
Wij adviseren dit afwegingspunt bij woningaanpassingen wel te handhaven, tot jurisprudentie hierin 
(nog) meer duidelijkheid biedt.  
 
Ad 6 
Met sociaal netwerk wordt bedoeld het gezin, familie en andere sociale relaties (bijvoorbeeld vrienden, 
buren, vereniging, kerkgenootschap), in de buurt van belanghebbende. Deze mensen kunnen, waar 
nodig, ondersteuning en mantelzorg verlenen. 
Wij adviseren deze definitie op te nemen in de Verordening 
 
Ad 7 
Het persoonsvolgend budget is nog niet ingevoerd. Hoe dit wordt omschreven is mede afhankelijk van 
de invulling die de gemeenten er aangeven. Zodra daarover duidelijkheid is kan een omschrijving 
desgewenst in het beleidsboek worden opgenomen (zie ook de reactie op het advies van de Wmo-
raad Teylingen). 
 
Ad 8 
Indien met een voorziening niet het resultaat wordt behaald heeft de gemeente niet voldaan aan haar 
compensatieplicht. Het volgt uit artikel 4 Wmo dat dan een voorziening verstrekt moet worden die wel 
compenseert.  
 
Ad 9  
Het gesprek is verkennend en inventariserend. Uitkomst van het gesprek kan zijn dat een individuele 
voorziening zou kunnen leiden tot het resultaat. De voorziening kan, om verschillende redenen, 
worden afgewezen. Indien men zich niet kan vinden in de afwijzing staat de weg van bezwaar en 
beroep open. 
Terugverwijzing naar de gesprekspartner legt een extra druk op de organisaties die het gesprek 
voeren en kan (juridisch) niks veranderen aan de afwijzing.  
Uit het advies van de wmo-adviesraad komt niet naar voren welke gedachte hierachter zit. 
 
Ad 10 
In de toelichting wordt gesproken over het gesprek waarbij een inventarisatie plaatsvindt van de 
problemen die betrokkene en zijn mantelzorger(s) ondervinden. In deze context gaat het om het 
afgeleide recht dat een mantelzorger heeft. Bij het gesprek mogen natuurlijk ook andere personen 
aanwezig zijn.  
Wij adviseren om in de toelichting op te nemen dat naast de mantelzorger(s) ook andere personen 
aanwezig kunnen zijn. 
 
Ad 11  
Voor de reactie verwijzen naar hetgeen is opgenomen onder 3 
Wij adviseren dit advies niet over te nemen. 
 
Ad 12 en 13 
Prestatieveld 6 is op grond van de GR gedelegeerd aan de ISD Bollenstreek. Daarmee valt ook de 
indicatiestelling onder verantwoordelijkheid van de ISD Bollenstreek.  
Het gesprek is verkennend en inventariserend. Uit het gesprek kan naar voren komen dat een 
individuele voorziening onderdeel uitmaakt van het arrangement om het resultaat te bereiken. Dit, en 
dus niet welke voorziening, wordt opgenomen in het verslag. Een ondertekent verslag kan als 
aanvraag dienen voor een individuele voorziening. Het verslag is geen indicatie. 
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De consultent van de ISD zal een indicatie stellen of inderdaad en zo ja welke voorziening 
noodzakelijk is en aan welke voorwaarden de voorzieningen moet voldoen 
 
Ad 14 
Voor de reactie verwijzen naar hetgeen is opgenomen onder 3 
Wij adviseren dit advies niet over te nemen. 
 
Ad 15  
Hoewel dit in de praktijk mogelijk steeds minder voorkomt gaan wij vooralsnog uit van de uitleg van 
VNG. 
In onderstaand schema van VNG is aangegeven wie de huishoudelijke hulp levert aan mensen met 
een zorgzwaartepakket/verblijfsindicatie (zorgzwaartepakket en verblijf zijn identiek): 
 

Leveringsvorm AWBZ-zorg  Huishoudelijke hulp door  

Extramurale zorg Gemeente 

Volledig pakket thuis AWBZ 

Pgb (AWBZ) AWBZ 

Intramurale opname AWBZ 

 
In 2011 kregen budgethouders met een zzp een toeslag voor Huishoudelijke Hulp. In 2012 is hiervan 
geen sprake meer. In plaats daarvan zijn de zzp's opgehoogd met een niet nader gedefinieerde 
toeslag, plus een opslag. 
Ook al wordt tegenwoordig de huishoudelijke hulp niet genoemd als onderdeel van het zzp, toch 
maakt dit onderdeel uit van het zzp 
 
Ad 16  
Sinds maart 2002 is het vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep dat de gemiddelde 
vervoersbehoefte 1500 tot 2000 kilometer per jaar bedraagt. 1500-2000 kilometer per jaar wordt in 
principe toereikend geacht om sociale contacten te onderhouden en deel te nemen aan het leven van 
alle dag. 
Binnen de Wmo wordt uitgegaan van maatwerk. Dit kan betekenen dat rekening houdend met een 
lagere vervoersbehoefte het aantal kilometers naar beneden wordt bijgesteld. Dit geldt ook andersom. 
Als een belanghebbende aan de hand van concrete verifieerbare gegevens aannemelijk kan maken 
een hogere vervoersbehoefte te hebben moet worden afgeweken van de algemeen aanvaardbaar 
gestelde norm van 1500-2000 kilometer. 
 
Het woord “maximale”op blz 33 van het Beleidsboek “maximale vervoersomvang van 1750 kilometer 
per jaar “ schrappen. Er ontstaat dan ruimte voor maatwerk. 
 
Ad 17 
Om te komen tot een gedegen besluitvorming moeten bepaalde punten worden overwogen. Het kan 
zijn dat bepaalde punten niet nader onderzocht hoeven worden omdat het verslag hieromtrent 
duidelijkheid kan bieden. Zoals eerder aangegeven zal niet altijd een gesprek plaatsvinden. De 
afwegingspunten dragen bij aan een gedegen besluitvorming.  
Wij adviseren dit advies niet over te nemen. 
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Ad 18 
Wij onderschrijven dit advies. Voor het welslagen van de Wmo is mantelzorg van cruciaal belang.  
In de Wmo wordt een appèl gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers om zoveel mogelijk 
voor elkaar te zorgen. Als dat niet meer lukt, kunnen zij zich tot gemeenten wenden voor 
voorzieningen en diensten die onder de Wmo vallen. Een groot deel van de dagelijkse hulp in de 
thuissituatie ontvangen (kwetsbare) burgers van familieleden, vrienden en andere naasten, de 
mantelzorgers. Dit vraagt wel om ondersteuning van mantelzorgers, anders houden zij de zorg niet 
vol. Goede randvoorwaarden kunnen mantelzorgers stimuleren om hulp aan hun naaste te (blijven) 
geven. Mantelzorgondersteuning is een verzamelterm voor voorzieningen en diensten die de 
draagkracht van mantelzorgers vergroten of de draaglast verlichten. 
Gemeenten hebben in het kader van de Wmo ook de taak om mantelzorgers toe te leiden naar 
respijtzorgvoorzieningen  De term respijtzorg is een verzamelnaam voor diverse vormen van hulp die 
vrijwilligers en/of beroepskrachten verlenen met de bedoeling om tijdelijk de zorg van een 
mantelzorger over te nemen. De mantelzorger krijgt de gelegenheid om op adem te komen en aan het 
maatschappelijk leven deel te nemen.  
 
Ad 19 
Het CAK is voor de Wmo en de AWBZ verantwoordelijk voor het opleggen en innen van de eigen 
bijdrage en het eigen aandeel. Het CAK houdt rekening met stapeling, anti-cumulatie. Het CAK kan 
geen rekening houden met voorzieningen die door mensen zelf zijn aanschaft. Het is wettelijk bepaald 
dat de hoogte van de eigen bijdrage/eigen aandeel afhankelijk is van het inkomen en de kostprijs van 
de voorziening. Het landelijk Besluit maatschappelijke ondersteuning artikel 4.1 geven de kaders 
waarbinnen de eigen bijdrage wordt bepaald. De gemeente heeft verder geen mogelijkheid daar eigen 
beleid op te voeren.  
 
 
 
 
 
Hoofdstuk Communicatie 
 
Motivatie beleidswijziging 
In een paar regels aangeven voor wie we het voorstel doen/wat betekent dit voor de burgers (zowel 
positief als negatief).  
 
Activiteiten communicatie 
Hierbij aangeven welke interne- en externe activiteiten moeten plaatsen. Indien sprake is van een 
wijziging, dan concept tekst aanleveren of bespreken met kwaliteit of communicatieadviseur. 
 
Interne communicatie 
 

Medium 
 

Ja Nee Toelichting 

Medewerkers kwaliteit 
(o.a. werkinstructie 
aanpassen) 
 

   

Medewerkers KCC  
 

   

Medewerkers PC 
 

   

 
Externe communicatie 
 
 

Medium 
 

Ja Nee Toelichting 

Persbericht 
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Tekst website 
 

   

Folder 
(indien van toepassing) 
 

   

Publicatie 
gemeentepagina 

   

Externe relaties (bv 
adviesraden) 

   

Brief klanten 
 

   

 
 


