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Geacht college,

Hierbij ontvangt u het advies van de Wmo-adviesraad over uw verordening en de toelichting
verordening Wmo Gemeente Etten-Leur.
Het vorige Wmo beleidsplan was geschreven voor 4 jaar (2008 tot 2011) en het concept
beleidsplan dat de Wmo-adviesraad van advies heeft voorzien sluit daarop aan van 2012 tot
2016. De verordening is een integraal onderdeel van dit beleidsplan samen met de jaarlijks
opnieuw vast te stellen beleidsregels. In de periode 2012 tot 2016 gaat veel veranderen. Het
concept van het Wmo beleidsplan voorziet daar niet in. Waarschijnlijk wordt de transitie van
de AWBZ functie begeleiding en andere maatregelen beleidsarm ingevoerd. De vraag is wel
of de veranderingen in (landelijk) beleid zullen leiden tot aanvullend beleid of gewijzigd
beleid. De verplichting om een voorziening zowel in natura als Pgb aan te bieden
bijvoorbeeld, vervalt in 2013. De gemeente kan dan voor individuele voorzieningen het recht
op pgb ontzeggen. In de ons voorliggende verordening wordt de Pgb wel beschreven, is het
dan ook een “verworven recht” tot 2016 of kan de verordening in 2013 op dit punt worden
herzien?
Opvallend is dat er weinig wordt afgeweken van de standaard van de (VNG) verordening of
de verordening van de samenwerkende gemeenten. Daar waar wordt afgeweken is geen
motivatie voor die afwijking gegeven.

Graag vernemen we uw motivatie zodat wij kunnen beoordelen of die afwijkingen
verduidelijkingen in beleid of uitvoering van beleid opleveren en geen verenging van de
mogelijkheden tot het “recht hebben op” voorzieningen is.
Artikelsgewijs:
Bij de begripsomschrijving graag toevoeging rolstoelpool en scootmobielpool en de
toelichting daarop.
1. 7 (artikel 1, lid 7)
Hebt u ons advies overgenomen dat ook een ouderenwerk(st)er een vertegenwoordiger van
het college kan zijn?
Een aanmelding is pas een aanmelding nadat een aanvrager duidelijk heeft gemaakt dat het
echt om een aanvraag van een voorziening gaat en niet om een (aanvraag voor een)
gesprek. Stel dat iemand vandaag belt of langs gaat en pas over twee weken een gesprek
kan hebben wat misschien gaat gelden als een aanvraag . Wanneer begint dan de
beslistermijn?
1. 17
Hier wordt dus geen gebruikelijke zorg verwacht van minderjarigen.
De adviesraad vindt dat ook van minderjarigen verwacht mag worden dat ze hun steentje
bijdragen.
1.19
Graag toevoegen: en waar de voorziening minimaal mee aangeschaft kan worden.
1.20
Niet duidelijk is wanneer wel of geen (forfaitaire) financiële vergoeding (zonder nadere
regels) wordt opgelegd.
4
In de toelichting staat dat “als aanmelding is gedaan dient binnen een bepaald aantal
werkdagen een afspraak te worden gemaakt”.
Graag zien we dit in de verordening terug met een concrete tijdsaanduiding.
5
Cruciaal is dat het gesprek wordt gevoerd door een persoon die niet bij de besluitvorming
betrokken wordt. Wij zouden dat graag in de verordening terug willen zien.
Ook willen we opgenomen zien dat de lijst met de te bespreken punten vooraf aan de
belanghebbende wordt toegestuurd en dat het gesprek bij de cliënt thuis plaatsvindt.
6. 1
Graag vermelden dat de aanvrager altijd een kopie krijgt van het verslag.

7.3
“Als er van het gesprek een verslag aanwezig is..” De Adviesraad gaat er vanuit dat er van
elk gesprek een verlag wordt gemaakt en dat dit door de aanvrager wordt ondertekend.
Wij gaan er vanuit dat de ondertekenaar het eens is met het verslag. Dus dient een nietcorrect verslag te worden bijgesteld.
5.1
De Adviesraad is verheugd dat de International Classification of Functions, Disabilities and
Health als basis voor het begrippenkader wordt gehanteerd, maar de raad maakt zich ernstig
zorgen over de uitvoerbaarheid van dit artikel. Niet voor niets heeft de WHO dringend
aanbevolen dat gebruikers ten sterkste wordt aangeraden een training in het gebruik van de
classificatie te volgen, hetzij via de WHO, hetzij via de WHO Collaborating Centres.
9.
In dit artikel wordt het woord “uitsluitend” toegevoegd waarmee wordt bepaald dat
activiteiten buitenshuis niet vallen onder de Wmo. Dit staat haaks op artikel 10.1 het normaal
kunnen gebruiken van….(de tuin, balkon, berging). Want wat te doen als de tuin dichtgroeit,
de berging onbereikbaar wordt en het vuil zich opstapelt?
10.3
In de eerste zin zou de adviesraad tussen geschikt te maken woning en welke verhuizing
kan leiden… graag “binnen de eigen gemeente” toevoegen.
De Wmo-adviesraad mist de regel dat als er sprake is van een goede sociale samenhang
(bijvoorbeeld door het verlenen van burenhulp) het primaat van de verhuizing opzij kan
worden gezet. Dit kan zelfs op termijn goedkoper zijn.
Daarnaast mist de raad de acceptabele wachttermijn voordat een woning beschikbaar komt
(daar is jurisprudentie over).
12.3
Een omschrijving naar het verplichtende karakter om werkzaamheden over te nemen moet
duidelijker zijn. Nu lijkt het vrijblijvend.
18.2
De toelichting op dit artikel is ten dele waar. De gemeente bepaalt de hoogte van de eigen
bijdrage. Het CAK bepaalt het maximumbedrag van de eigen bijdrage aan de hand van de
inkomensgegevens en de verschuldigde andere bijdragen en incasseert deze bedragen ook.
20.
Niet duidelijk is of er wordt gesteld dat er een eigen bijdrage wordt geheven of dat ook het
bedrag van de eigen bijdrage wordt vermeld. Het bedrag benoemen heeft de voorkeur zodat
men niet voor verassingen komt te zijn of eventueel een andere keuze zou kunnen maken.

25.
Onze Adviesraad is verheugd dat er per casus maar een keer medisch advies kan worden
opgevraagd.

28.
Als een voorziening is gekocht uit een Pgb en de gebruiker komt te overlijden. Van wie is
dan de voorziening die met de Pgb is gekocht?
Met dit advies hoopt de Wmo-adviesraad een bijdrage te hebben geleverd voor een nog
betere Verordening Wmo gemeente Etten-Leur.
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