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Beste leden van de Wmo-adviesraad,
Op 16 april 2013 heeft u advies uitgebracht over de gekantelde Wmo-verordening.
Via deze brief reageren wij op uw advies.
Ten eerste willen wij u bedanken voor het meedenken en de suggesties die u ons heeft
meegegeven, ook tijdens de brainstormbijeenkomst over de gekantelde verordening. Wij zijn
blij dat u tevreden bent over de verordening en de mate waarin wij met de nieuwe
verordening invulling geven aan onze compensatieplicht en aan maatwerk voor onze
inwoners.
Een deel van uw suggesties hebben wij overgenomen in de betreffende stukken. Hieronder
lichten wij per suggestie toe wat wij met de suggestie hebben gedaan en waarom.
Suggestie: Een ondertekend verslag van het gesprek zou altijd als aanvraagformulier moeten
worden beschouwd.
Reactie: Wij zijn het met u eens dat, als er een gesprek plaats vindt, het ondertekende
verslag van het gesprek altijd als aanvraagformulier zou moeten dienen. Er kunnen echter
situaties zijn waarbij niet gekozen wordt voor een gesprek (zie artikel 3 van de verordening),
bijvoorbeeld bij een verlengingsaanvraag waar geen bijzonderheden spelen en spoed vereist
is.
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Suggestie: Verkort de afhandeltermijnen voor aanvragen. Stel sancties als deze niet gehaald
worden.
Reactie: Wij streven naar een zo kort mogelijke afhandeltermijn bij aanvragen. Daarom
hebben we de afhandeltermijn voor woonvoorzieningen teruggebracht naar 8 weken. De
genoemde afhandeltermijnen zijn maximale afhandeltermijnen, daar waar dit kan streven wij
ernaar aanvragen binnen een kortere termijn af te handelen. We hebben daarnaast
servicenormen opgenomen in ons kwaliteitshandvest. De Algemene wet bestuursrecht (Awb)
biedt aanvragers al mogelijkheid de gemeente in gebreke te stellen bij het langdurig uitblijven
van een besluit, waarop de gemeente onder voorwaarden een boete opgelegd wordt.
Suggestie: Vervang het woord strippentarief voor zonetarief.
Reactie: Dit is inderdaad een adequatere omschrijving van het begrip, we hebben dit
aangepast.
Suggestie: Bij een door de gemeente gedwongen verhuizing 100% van de verhuiskosten
vergoeden.
Reactie: De gemeente dwingt een aanvrager nooit te verhuizen. Als de gemeente een
woonvoorziening niet toekent, heeft de aanvrager zelf de keuze of hij/zij verhuist, (deels) op
eigen kosten de woning aanpast of een alternatieve oplossing zoekt. Wij zijn van mening dat
een bedrag van € 2.500,-- een redelijke tegemoetkoming in de kosten is.
Suggestie: Geef duidelijk aan voor welke groepen in aanmerking komen voor het bezoekbaar
of logeerbaar maken van een woning.
Reactie: Dit staat omschreven op pagina 5 van de nadere regels (afwegingskader bij het
resultaat wonen in een geschikt huis).
Suggestie: Geef een duidelijkere omschrijving van wat verstaan wordt onder een geschikt
huis.
Reactie: Een omschrijving is opgenomen in de nadere regels, in het afwegingskader bij het
resultaat wonen in een geschikt huis. Wat een geschikt huis precies is, verschilt per individu,
en is daarom lastig exact te definiëren. Zoals bij veel begrippen rondom de gekantelde
uitvoering van de Wmo, is de invulling van het begrip ‘een geschikt huis’ sterk afhankelijk van
de individuele situatie van de aanvrager.
Suggestie: Geef aan hoe bereikt en gecontroleerd wordt dat de gespreksvoerder het ICF
kent.
Reactie: Aan de toelichting hebben wij toegevoegd: “Om dit te borgen, beschikt de
uitvoerende afdeling over het begrippenkader ICF en wordt dit waar nodig gebruikt in
casuïstiekoverleggen.”
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Suggestie: Betrek mantelzorgers altijd bij het gesprek
Reactie: Wij zijn ook van mening dat mantelzorgers een waardevolle extra invalshoek en
aanvullende informatie kunnen inbrengen in het gesprek. Als we de aanwezigheid van een
mantelzorger als verplichting in de verordening opnemen, kan de aanvrager niet meer
zelfstandig een aanvraag doen. Wij vinden dat alle inwoners die niet onder mentorschap of
bewindvoering staan zelfstandig een Wmo-aanvraag moeten kunnen doen, en zelf moeten
kunnen bepalen wie er namens hen bij het gesprek aanwezig is.
Nogmaals bedankt voor uw bijdrage aan de totstandkoming van de gekantelde Wmoverordening. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Rianne Klinkert via
telefoonnummer 14 0172 of via info@nieuwkoop.nl.
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