
1 

 

Advies WMO verordening 

Adviesraad Sociaal Domein Nuenen c.a. 

12 december 2019 

 

 

 

Op 14 november 2019 hebben we de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Nuenen 2020 in de ASD vergadering besproken met een toelichting door René Hamers. Bijgaand 

onze opmerkingen en advies. 

 

Korte samenvatting: 

Met een vraag en enkele adviezen stimuleert de ASD de Gemeente de consistentie en de 

duidelijkheid van de verordening te verbeteren.  

 

Toelichting: 

Mede als gevolg van het invoeren van het abonnementstarief, is de WMO verordening op enkele 

punten aangepast. Het is een gemiste kans dat niet zichtbaar is geleerd van geconstateerde fouten 

of onjuistheden van de huidige WMO verordening. 

 

Bijgaand een vraag en enkele adviezen bij specifieke artikelen. De bedoeling is de consistentie en 

duidelijkheid van de verordening verder te verbeteren. 

 

Artikel 1: Gebruikelijke hulp. De definitie veronderstelt een door alle inwoners geaccepteerde norm 

wat kan worden verwacht van huisgenoten. Wij vermoeden dat de heterogeniteit van de inwoners 

deze aanname niet ondersteunt.  

Vraag: Wat kan de Gemeente doen als de veronderstelde hulp niet wordt geleverd? Is die 

handelwijze al verwoord in de verordening? 

 

Artikel 11: Een beschikking wordt verstrekt voor een eindige duur. Gezien het chronisch karakter van 

WMO aanvragen, zal vaak aan het einde van de duur van de beschikking een hernieuwde aanvraag 

worden gedaan. Het is voor cliënten zeer waardevol als zij op tijd aan de vervaldatum van hun 

beschikking worden herinnerd. Zij kunnen dan nog op tijd actie nemen. De Gemeente zou hetzelfde 

moeten handelen als bijvoorbeeld bij het verlopen van een paspoort. 

Advies: Informeer cliënten, waarvan de beschikking voor een WMO voorziening bijna is verlopen, 

tijdig dat hun hulp, zoals verwoord in de beschikking, spoedig eindigt.  

 

Artikel 19.1: Het vaststellen van een reële prijs is een compromis tussen een aantal tegengestelde 

overwegingen: garantie kwaliteit, continuïteit bij overname personeel, kosten voor de Gemeente en 

het stimuleren van innovatie. Het lijkt dat nu de nadruk uitsluitend ligt op de eerste twee 

overwegingen. Innovatie, dat wil zeggen anders werken met lagere kosten om hetzelfde doel te 

halen, krijgt nu minder of geen kans. 

Advies: Het College moet zich niet beperken tot één handelswijze (niet laten bieden onder de reële 

prijs) 

 

Artikel 22: In de verordening wordt duidelijk geformuleerd hoe inwoners worden betrokken bij het 

formuleren van het beleid. In artikel 20 is beschreven hoe inwoners hun mening over de uitvoering 

van het beleid (klachten) kunnen uiten. Maar wie is verantwoordelijk om na te gaan of een aantal 

incidentele klachten een indicatie kunnen zijn van structurele fouten of beperkingen van het beleid? 

Wachten op de evaluatie via de Monitor sociaal domein om structurele fouten/beperkingen te 

detecteren vergt kostbare jaren. Dat moet beter en sneller kunnen. 
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Advies: Zorg dat het signaleren van en reageren op structurele fouten en/of beperkingen van het 

beleid wordt gefaciliteerd. 

 

Artikel 23: De Monitor sociaal domein moet nog een aantal verbeterstappen ondergaan voordat zij 

kan worden gebruikt voor het doel zoals geformuleerd in artikel 23.  

Advies: Zorg dat bij de vaststelling van het beleid indicatoren worden benoemd en wordt 

gedefinieerd hoe zij gemeten gaan worden, inclusief een indicatie bij welke kwantitatieve waarden 

de Gemeente tevreden is. 

 

 

Adviesraad Sociaal Domein Nuenen c.a. 

 

P.P.J. van den Bosch, 

Voorzitter. 


