
 

College van Burgemeester en Wethouders van Weesp 
Ter attentie van wethouder mw. A. Heijstee 
Postbus 5099 
1380 GB  Weesp 
 
 
Betreft:  Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake concept Verordening maatschappelijke 

ondersteuning 2015 
 
 
Weesp, 28 augustus 2014 

Geachte mevrouw Heijstee, geacht college, 

 
Hierbij ontvangt u het voorlopige advies van Wmo Adviesraad inzake de concept Verordening 
maatschappelijke ondersteuning, gemeente Weesp 2015 (versie 7 augustus 2014).  Wij hopen met 
onze opmerkingen en suggesties een bijdrage aan te leveren aan de verdere uitwerking van de 
verordening. 
 
Daar de verordening nog in ontwikkeling is betreft dit een voorlopig advies. Wij gaan er vanuit dat de 
Adviesraad Wmo in de gelegenheid wordt gesteld om te adviseren over de definitieve verordening, 
alvorens dit aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 
 
In afwachting van uw reactie, 
 
Met vriendelijke groet,  
namens de Wmo Adviesraad Weesp, 
 
 
 
Hans Blaauwbroek 
Voorzitter 
 

 

Bijlage: Voorlopig advies Wmo Adviesraad Weesp concept Verordening maatschappelijke 

ondersteuning 2015, gemeente Weesp. 

 

CC: mw. A. Dril (adril@weesp.nl) 
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Concept advies Wmo Adviesraad Weesp: Concept verordening maatschappelijke 

ondersteuning 2015, gemeente Weesp 

Algemeen 

Datum 28 augustus 2014 

Wethouder Mw. A. Heijstee 

Ambtelijk contactpersoon Mevrouw A. van Dril 

Naam dossier Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Deadline advies 28 augustus 2014  

 

Status Besluitvorming door 

Ter kennisname  Ambtelijk/management  

Ongevraagd advies  College X 

Gevraagd advies X Gemeenteraad  

 

Advies en overwegingen 

Inleiding 
Bij brief van 8 augustus 2014 heeft u de Wmo Adviesraad (hierna: de Adviesraad) gevraagd te 
adviseren over  de concept verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. Meer specifiek heeft 
u gevraagd of de Adviesraad 

- instemt met de inhoud van de concept verordening 
- punten wil aangeven die in de uitwerking nader aandacht behoeven 

 

Inhoudelijk commentaar 
 
Algemeen 
De concept verordening is gebaseerd op het model van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit 
model is gebaseerd op een relatie tussen burger en gemeente die stamt uit de tijd van de 
verzorgingsstaat: de burger heeft verzekerde rechten, de overheid zorgt en betaald. In het model 
ligt veel nadruk op het beheersen van uitgaven en processen, waarbij de regie bij de gemeente ligt. 
De nieuwe Wmo is gericht op het versterken van het nemen van eigen regie en eigen 
verantwoordelijkheid. De burger kan geen aanspraken doen op basis van verzekerde rechten. Het 
gaat om voorzieningen die de gemeente biedt om maatschappelijke participatie mogelijk te maken 
als er geen andere oplossingen zijn. Dit verandert de relatie tussen burger en gemeente. Deze wordt 
meer gelijkwaardig, meer wederkerig. Dit moet ook tot uitdrukking komen in de verordening 
Maatschappelijke ondersteuning. 
 
De Adviesraad realiseert zich dat de tijd om te komen tot een verordening Maatschappelijke 
Ondersteuning 2015 kort is en dat het realiseren van bovenstaande tijd en denkwerk vergt. Wij 
adviseren daarom de verordening, met medeneming van onderstaande punten, voor 2015 vast te 
stellen en een meer passende verordening op te stellen voor 2016 en latere jaren. 
 
Specifieke punten 
Artikel 3, lid 1: Het college draagt zorg voor de beschikbaarheid van kosteloze onafhankelijke 
cliëntondersteuning…. 
 
Artikel 4: wij adviseren om in een apart lid de maximale tijdsduur van het onderzoek en 



besluitvorming op te nemen. 
 
Artikel 4, lid 4: wij adviseren om te verduidelijken op welke wijze dit persoonlijk plan bij de verdere 
procedure wordt betrokken en dat voor het opstellen van een persoonlijk plan gebruik kan worden 
gemaakt van cliëntondersteuning. 
 
Artikel 5: wij adviseren om inde verordening op te nemen dat het gesprek met een cliënt volgens 
een vastgestelde methodiek plaatsvinden en dat van het gesprek op basis van de methodiek een 
verslag wordt gemaakt. Dit verslag wordt de cliënt of diens vertegenwoordiger ter goedkeuring 
voorgelegd.  
 
Artikel 6: wij adviseren om te verduidelijken wat de status van het gespreksverslag is. Vormt dit de 
basis van besluitvorming? 
 
Artikel 6, lid 2:  Opmerkingen of latere aanvullingen van de cliënt over het verslag worden  aan het 
verslag toegevoegd. 
 
Artikel 9, lid 6: De Adviesraad adviseert negatief ten aanzien van het primaat van verhuizen. 
Gedwongen verhuizing kan haaks staan op het bevorderen van maatschappelijke participatie en 
mag daarom geen uitgangspunt zijn.  
 
Artikel 23, lid 3: De adviesraad stelt voor de frequentie van het periodiek overleg te concretiseren en 
vast te stellen op één maal per half jaar. 
 
Artikel 24: De Adviesraad adviseert het College om naast de formele klachtenregeling op basis van 
de Awb een ombudsfunctie in het leven te roepen. Dit biedt de mogelijkheid om klachten 
laagdrempelig op te lossen en tevens een extra klankbord te realiseren. 
 
 
 

Conclusie 
- De Wmo Adviesraad Weesp adviseert, met in achtneming van bovenstaande wijzigingen, 

positief ten aanzien van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. 
- De Wmo Adviesraad Weesp adviseert om voor 2016 en latere jaren een verordening op te 

stellen die aansluit bij de uitgangspunten van het Wmo beleid van de gemeente en daarbij 
horende moderne verhouding tussen burger en gemeente. 

 

 

Totstandkoming advies  

Stemming Nee 

Oordeelsvorming Unaniem 

 

Handtekening voorzitter 

 
 
H.G. Blaauwbroek 
Wmo Adviesraad Weesp 

 


