
Bijlage 1 

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2018 

Advies van de Adviesraad Sociaal Domein, d.d. 6 september 2017 

 

Artikel 3. Cliëntondersteuning 

Cliënten kunnen gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning, maar kunnen zich tevens 

laten bijstaan door een mantelzorger, familielid, hulpverlener of vertegenwoordiger. Kan dit in het 

artikel verwekt worden? 

 

Reactie: in artikel 3 van de verordening wordt verwezen naar de wettelijke bepaling, artikel 2.3.2, 

derde lid, van Wmo 2015 op basis waarvan cliënten gebruik kunnen maken van cliëntondersteuning. 

In artikel 5 van de verordening over het onderzoek staat vermeld dat het college in samenspraak met 

de cliënt, mantelzorger, dan wel vertegenwoordiger de situatie van de cliënt onderzoekt. Hetgeen 

gevraagd wordt door de Adviesraad is verwerkt in artikel 5.  

 

Artikel 4. Vooronderzoek en indienen persoonlijk plan en Artikel 6. Onderzoek (Medische) advisering 

In beide artikelen wordt verwezen naar het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de 

wet. Het lijkt correcter om te verwijzen naar artikel 5, eerste lid, van de verordening. De opsomming 

die in artikel 5, eerste lid, van de verordening wordt gedaan, komt niet volledig overeen met het 

bepaalde in de wet . 

 

Reactie: in artikel 5, eerste lid, van de verordening zijn sub b, sub h en sub j toegevoegd als 

aanvullende criteria ten aanzien van het onderzoek. Voor de volledigheid zal naast de verwijzing naar 

artikel 2.3.2, derde lid van de Wmo 2015 tevens de verwijzing naar artikel 5 van de verordening 

gemaakt worden.  

 

Artikel 5. Onderzoek: Gesprek 

In artikel 5, eerste lid, sub f, van de verordening wordt gesproken over het beleidsplan. Op welk 

beleidsplan wordt dan gedoeld? 

 

Reactie: het beleidsplan Wmo, dit is voor de volledigheid toegevoegd.  

 

Artikel 12. Regels voor pgb 

In artikel 12, derde lid, van de verordening staat: “een cliënt wordt bekwaam geacht een pgb te 
beheren…”. Het financiële beheer van het pgb is bij de SVB belegd, geef aan dat het om het inhoudelijk 
beheer, het inkopen van de zorg gaat.  

In artikel 12, derde lid, sub a, van de verordening staat: “de cliënt is in staat de eigen situatie te 
overzien…”. In de wet wordt aangegeven dat het om de cliënt of zijn vertegenwoordiger gaat. 
 

Reactie: conform advies aangepast in de verordening.  

 

Artikel 18. Verhouding prijs en kwaliteit levering dienst door derden. 

In artikel 18, derde lid, van de verordening wordt een opsomming gegeven van kostprijselementen. 

Kunnen deze niet teruggebracht worden tot de noemer werkgeverslasten? 

 

Reactie: als gevolg van de AMvB reële kostprijs thuisondersteuning moeten de kostprijselementen op 

deze manier genomen worden in de verordening. Het is niet mogelijk om hier een andere omschrijving 

van te maken. 

 

Artikel 19. Voorkoming en bestrijding van ten onrechte ontvangen maatwerkvoorzieningen (in natura 

en middels een pgb) en misbruik of oneigenlijk gebruik van de Wmo. 



In artikel 19, vijfde lid, van de verordening wordt gesproken over het terugvorderen van ten onrechte 

ontvangen van pgb. Dit is een goede zaak. Echter moet terugvorderen niet leiden tot 

schuldenproblematiek.  

 

Reactie: in artikel 19, vijfde lid, van de verordening staat dat het college een ten onrechte ontvangen 

pgb kan terugvorderen. Het standpunt wordt gedeeld dat terugvorderen niet moet leiden tot 

schuldenproblematiek.  

 

Artikel 20. Jaarlijkse waardering mantelzorgers 

In artikel 20, tweede lid, van de verordening wordt het bedrag €50,- genoemd. Verder wordt in de 

verordening nergens van een concreet bedrag gesproken. Kan het bedrag in artikel 20 op een andere 

manier verwoord worden? 

 

Reactie: uit jurisprudentie blijkt dat de raad zich moet uitspreken over het maximumbedrag dat 

beschikbaar gesteld wordt voor de waardering van mantelzorgers. Het artikel kan daarom niet 

aangepast worden.  

 


