
Aan het college van burgemeester en wethouders
van Molenwaard

Molenwaard, 20 april 2016

betreft: advies wijziging Wmo-verordening

Geachte college,

Hierbij onze vragen/ bevindingen/adviezen ten aanzien van de Wmo - verordening 2016.

WMO – verordening 2016

Artikel 3.3 Dagactiviteiten met lichte ondersteuning
Het college draagt zorg voor niet-geïndiceerde dagactiviteiten met lichte ondersteuning met 
het oog op het aangaan van sociale contacten, het bieden van enige structuur alsmede het 
ontlasten van eventuele mantelzorgers.

Prima, wij nemen aan dat hiermee de huizen van de Waard worden bedoeld?

Artikel 3.5 Mantelzorgwaardering
Het college draagt jaarlijks zorg voor een blijk van waardering voor mantelzorgers. Het 
college stelt nadere regels vast op welke wijze deze blijk van waardering inhoud en vorm 
wordt gegeven.

Niet alleen mantelzorgwaardering, maar ook mantelzorg ondersteuning is een plicht van de 
gemeente.
Wij adviseren hier aan toe te voegen: Het continue onderzoeken en afstemmen of de 
mantelzorgondersteuning adequaat is en eventuele aanpassing noodzakelijk is.

Artikel 4.2 Algemene weigeringgronden, de leden 7 en 8
7. indien de maatwerkvoorziening of de noodzaak daarvan voor de cliënt redelijkerwijs 

vermijdbaar was;
8. indien de maatwerkvoorziening voorzienbaar was, tenzij van de cliënt redelijkerwijs 

niet verwacht kon worden maatregelen te hebben getroffen die de 
maatwerkvoorziening overbodig hadden gemaakt;



De wijze waarop dit is geformuleerd is wel erg ruim en kan o.i. tot forse discussies leiden . De
vraag is hoe toetsbaar de weigeringgrond is. Ook de toelichting geeft hierop geen antwoord.
Wij adviseren hier aandacht aan te besteden.

Artikel 4.6 Aanvullende criteria voor kortdurend verblijf:
 Wij vragen ons af of niet veel van de cliënten die hier een beroep op doen ook een indicatie 
hebben voor de Wlz, maar bewust kiezen voor zorg vanuit de Wmo. Biedt deze regel de 
gemeente Molenwaard een “makkelijke” weg om de aanvraag af te wijzen ?

Artikel 4.10  Aanvullende criteria voor vervoersvoorziening, lid 3
Bij de te verstrekken vervoersvoorziening wordt ten aanzien van de vervoersbehoefte ten 
behoeve van maatschappelijke participatie uitsluitend rekening gehouden met de 
verplaatsingen in de directe woon- en leefomgeving in het kader van het leven van alledag

Wij vragen ons af of hier toch ook niet het ziekenhuisbezoek onder behoort te vallen?

Artikel 4.12 Financiële tegemoetkoming meerkosten en Artikel 5.3 lid2 Ritbijdrage collectief 
vraagafhankelijk vervoer

Wij adviseren  “het college kan nadere regels stellen” te wijzigen in “het college stelt nadere 
regels”  Het is o.i. geen vrijblijvendheid om nadere regels te stellen op dit onderdeel.

Algemeen adviseren wij bij toekenning van vervoersfaciliteiten om meer “out of the box”te 
denken. Zoals bijvoorbeeld een  bijdrage aan een elektrische fiets voor een jongere, zodat hij 
of zij zelfstandig naar school kan. Een elektrische fiets waar een rolstoel vóór kan. Een 
tandemfiets voor mensen met een visuele beperking e.d.
Kunt u ons aangeven waar de sportrolstoelen onder vallen?

Artikel 5.4 Bijdrageplicht Maatwerkvoorzieningen, lid 4
 In afwijking van het eerste en tweede lid, wordt buiten de in artikel 5.3 genoemde 
ritbijdrage geen bijdrage in de kosten gevraagd, zoals bedoeld in artikel 2.1.4, eerste lid 
onder b, van de wet, voor het collectief vraagafhankelijk vervoer, de toekenning van een 
verhuiskostenvergoeding en een sportvoorziening.

Artikel 5.4 lid 4 geeft niet duidelijk weer waar er nu wel of niet een eigen bijdrage geldt voor 
een vervoersvoorziening. Wij adviseren de tekst te verduidelijken.

In dit artikel wordt gesproken over de verhuiskosten regeling. Kunt u ons de voorwaarden 
aangeven waar men aan moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

Artikel 7.5
Dit artikel regelt dat het college een gemeentelijk toezichthouder op de Wmo benoemt. De 
aanbieder heeft op grond van de wet een meldingsplicht bij de gemeentelijke 



toezichthouder wanneer zich calamiteiten voordoen en bij iedere vorm van geweld en/of 
discriminatie bij het verstrekken van een Wmo voorziening. De gemeentelijk toezichthouder 
stelt een onderzoek in en adviseert het college.

Kunt u ons aangeven of de gemeentelijk toezichthouder al benoemd is en zo ja heeft  hij of zij
al werkzaamheden verricht?

Toelichting Wmo - verordening 2016

Artikel 1,2 doelgroep van de verordening en artikel 4.8 lid 3
Als ingezetenen worden ook gezien: personen die hun hoofdverblijf hebben in een 
verzorgingshuis of verpleeghuis maar nog staan ingeschreven op het oude woonadres of 
personen die een aanvraag doen voor het bezoekbaar maken van een ouderlijke woning in 
de gemeente Molenwaard.

Volgens ons mag iemand niet op 2 adressen tegelijk ingeschreven staan dus deze 
formulering kan tot problemen leiden. Dat het bezoekhaar maken van een woning alleen 
geldt voor de  ouderlijke woning lijkt ons wat beperkt. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen gaan
om een ander familielid of een partner. Wij adviseren u de toelichting op dit punt aan te 
passen.

Artikel 4.1 Criteria maatwerkvoorziening algemeen
 De voorzienbaarheid van toekomstige beperkingen zal in de praktijk tot veel discussie 
aanleiding geven. Ons inziens kan dit alleen gehanteerd worden als er  door ter zake 
deskundigen verklaard wordt dat een toekomstige beperking een vaststaand gegeven is en 
dat zal heel lastig zijn. Wij adviseren dan ook dit beter te omschrijven.

Vernummering hoofdstuk 4
In de toelichting zit een fout in de vernummering van de artikelen van hoofdstuk 4. Twee 
maal wordt 4.8 genoemd.

Bij het tweede artikel 4.8 
adviseren wij met betrekking tot huishoudelijke hulp door huisgenoten bij een combinatie 
van huishoudelijke taken en overige zorgtaken door huisgenoten, vanwege zware belasting 
voor deze huisgenoten, huishoudelijke hulp wel toe te kennen.

Algemeen
Het is niet duidelijk voor welke maatwerkvoorzieningen de gemeente nu wel of niet een 
eigen bijdrage vraagt. Dit is lokaal beleid. Wij adviseren een bijlage met deze informatie toe 
te voegen aan de toelichting. Hiermee biedt de gemeente meer transparantie naar cliënten. 
Cliënten kunnen dan een betere keuze maken of zij wel of niet een aanvraag indienen.



Graag horen wij uw reactie op onze adviezen.
Met vriendelijke groet,

Namens de Wmo-adviesraad
Magda Heijboer, plv. voorzitter

Ria Verheij,         secretaris


	Artikel 3.3 Dagactiviteiten met lichte ondersteuning
	Artikel 3.5 Mantelzorgwaardering
	Artikel 4.2 Algemene weigeringgronden, de leden 7 en 8
	Artikel 4.6 Aanvullende criteria voor kortdurend verblijf:
	Artikel 4.10 Aanvullende criteria voor vervoersvoorziening, lid 3
	Artikel 4.12 Financiële tegemoetkoming meerkosten en Artikel 5.3 lid2 Ritbijdrage collectief vraagafhankelijk vervoer
	Artikel 5.4 Bijdrageplicht Maatwerkvoorzieningen, lid 4







