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Geacht College, 
 
De Raad voor Sociaal Domein brengt een advies uit over de concept verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2019. Naar aanleiding van ons eerste advies van 28 augustus 2019 met kenmerk 
092019/KS/HS/vf is er een gesprek geweest met wethouder Ineke Knuiman en beleidsambtenaar 
Mirjam van Asperen. 
 
We hebben de voorstellen van ons advies besproken. 
 
Bladzijde 1 
- Naar aanleiding van ons voorstel voor de aanvraagprocedure: Mirjam legt uit dat het niet anders 

kan in verband met de regelgeving en richtlijnen VNG. 
- Voorwaarden: de eerste twee gedachtestreepjes staan in de toelichting, de andere staan in de 

procedure. 
a. Tekstuele wijziging: WMO-raad wordt aangepast naar Raad voor Sociaal Domein Duiven. 
b. ‘Speciaal’ blijft staan in verband met eenheid. Dit is de richtlijn van de VNG en wordt dus 

landelijk gebruikt. 
c. Protocol ‘gebruikelijke zorg’ wordt gehanteerd en staat in de uitvoeringsregeling. 

 
Bladzijde 2 
a. De gemeente houdt vast aan de regeling, zie schema ‘Procedure WMO 2015: van melding tot 

beschikking’. Daar staat in hoe de route is met de daarvoor geldende termijnen. Maatwerk is het 
uitgangspunt. In nood kan er altijd meteen een spoedprocedure gestart worden en een 
beschikking achteraf gegeven worden. Rechtsbescherming is er pas vanaf de aanvraag, dus niet bij 
het onderzoek. 

b. Cliëntondersteuning is onafhankelijk. Er wordt doorverwezen naar een instantie. 
c. De termijnen staan in de wet. Er wordt in de praktijk soepel en voortvarend mee omgegaan om 

stagnatie te voorkomen. Dit staat in de toelichting. 
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d. Beschermd wonen staat in de wettekst. Dit wordt opgenomen in de toelichting; is een Wmo-

voorziening. Dit valt onder de centrumgemeente en komt in de toelichting te staan. Soms is er 
een uitzondering en deze valt dan onder de Wet langdurige zorg (Wlz). 

 
Bladzijde 3 
a. art. 6.2 blijft ongewijzigd in verband met de procedure en landelijke richtlijn, zie 2.a. 
c. De definitie van ‘algemeen gebruikelijke voorziening’ wordt toegevoegd. 
e. 8.2 over jurisprudentie wordt niet overgenomen. De uitspraak is naar aanleiding van een zeer 

specifieke casus en niet algemeen. De modelverordening VNG geeft aan dat dit gewoon  mogelijk 
is. 

f. Technisch afgeschreven. Men is hiervan op de hoogte; staat in de beschikking vermeld. 
 
Bladzijde 4 
a. De uitgebreide beschrijving PGB is een verplichting op basis van de uitspraak van de Centrale 

Raad van Beroep van 17 mei 2017. Dit kan dus niet weggelaten worden. 
b. De tekstuele wijziging wordt overgenomen. Er wordt nu gebruikgemaakt van opsommingstekens. 
c. Protocol Gebruikelijke Zorg wordt in het besluit genoemd. 
 
Bladzijde 5 
Het is een toelichting op de praktijk: informele zorg versus formele zorg. De bedragen zijn 
marktconform. Administratief gaat er vanaf 2020 een en ander veranderen door de 
belastingvereenvoudiging. Het verzoek om rekening te houden met tijd en administratie bij een PGB 
wordt niet gehonoreerd. 
 
Bladzijde 6 
a. In de praktijk wordt 80% gedeclareerd. Dit blijkt te kloppen. Bij de inkoop van zorg wordt hier 

rekening mee gehouden. 
b. Het voorstel voor art. 12.3 van het advies wordt overgenomen. 
 
Bladzijde 7 
Op de continuïteit van zorg is de gemeente alert. Als er toch signalen/klachten zijn, waaruit blijkt dat 
dit niet gerealiseerd wordt, dan zullen wij dit melden bij de gemeente. 
 
Bladzijde 9 
a. Overheadkosten, zie hiervoor de toelichting bij de opmerkingen bladzijde 5. 
b. De rol van de RvSDD is beperkt door de centrale inkoop. Zorgbelang is wel op de hoogte en zou dit 

kunnen doorgeven of opvragen. 
 
Bladzijde 14 
Voor de rechtsbescherming, zie de voorgaande toelichting onder 2.a. 
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De Raad van Sociaal Domein Duiven vindt de uitleg over het niet overnemen van een aantal 
voorstellen duidelijk. De gegeven toelichting gaf meer duidelijkheid over waarom bepaalde zaken in 
de verordening, de toelichting of procedure staan. 
Wij gaan ervan uit dat de aanpassingen, zoals afgesproken, plaats zullen vinden. 
 
De Raad van Sociaal Domein Duiven geeft op basis van de hierboven beschreven toelichting en 
afspraken een positief advies af. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 
 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter 
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