
 
 

 

Betreft: Adviesaanvraag Wijzigingen Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Meierijstad 2018 

 

 

Meierijstad, 15 november 2017 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van uw raadsvoorstel Wijzigingen Verordening Maatschappelijke 

Ondersteuning Meierijstad 2018 heeft u de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad (ASD) 

om advies gevraagd. Op 10 oktober 2017 heeft de Kennisgroep WMO van de Adviesraad Sociaal 

Domein de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning Meierijstad 2018 behandeld en 

daarover aan de ASD gerapporteerd. 
 

Tijdens de eerste ronde had de Kennisgroep een aantal vragen geformuleerd, die door de 

beleidsmedewerkers goed onderbouwd zijn beantwoord. 

 

Naar aanleiding van de discussie willen we de volgende wijzigingen voorstellen die we graag 

zien opgenomen in de verordening en wel: 

 

1. Een duidelijker begripsomschrijving van de begrippen beschermd wonen en begeleid 

wonen. Hiervoor is nog geen juridische begripsomschrijving voorhanden. Als deze komt dan 

toevoegen aan de verordening in een volgende wijziging. 

 

2. Het begrip onderzoeksverslag. Door de beleidsmedewerkster is een aanvullende 

omschrijving gegeven, waar we als kennisgroep WMO mee akkoord kunnen gaan. 

 

3. In deze concept verordening staan in hoofdstuk 5 en 6 bedragen genoemd, die zijn van het 

jaar 2017. 

 

De artikelen 5.2 (hoogte PGB) en 6.1 worden gewijzigd van bedragen in percentages omdat 

men de systematiek wil beschrijven en de bijbehorende bedragen komen dan in de nadere 

regels te staan. Dit omdat de regiogemeente in Den Bosch nog bezig zijn met de inkoop voor 

2018 en de regio Oss met de huishoudelijke verzorging. 

De kennisgroep WMO kan zich hierin vinden. 

 

De kennisgroep WMO adviseert delegatie aan het college te beperken. 

Mocht de Raad toch besluiten tot delegatie op onderdelen van de verordening, dan verzoeken 

wij U vast te leggen dat de ASD bij de inhoud van de nadere regels (beleidsregels en besluit) 

wordt betrokken en om advies wordt gevraagd.  

 

De Kennisgroep WMO dringt aan op de vaststelling van de Nadere Regels (beleidsregels en 

besluit) per 1 januari 2018, opdat de rechtszekerheid van de cliënten tijdig gegarandeerd is. 



 

De Kennisgroep WMO adviseert voorts om (regels voor) financiële bijdragen e.d. conform 

het advies van de VNG, kenbaar te maken voor het publiek, waarbij te denken valt aan 

publicatie op de website en in lokale kranten en/of beschikbaar stellen van een flyer. 

  

De Kennisgroep WMO wil na één jaar een evaluatie, waarbij ook het aantal klachten en 

bezwaarschriften die is binnen gekomen, betrokken is. 

 

Na bespreking van het preadvies van de kennisgroep WMO en de daarin opgenomen 

aanbevelingen en wensen heeft de ASD Meierijstad in zijn vergadering van 14 november 

2017 besloten een positief advies af te geven en akkoord te gaan met de Wijzigingen 

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Meierijstad 2018 e.v. 

 

Met dit advies hoopt de ASD Meierijstad een constructieve bijdrage te hebben geleverd en 

verzoekt het College dit advies onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad zodat dit 

betrokken kan worden bij de verdere beraadslagingen.  

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Pieter H.F.M. van Dieperbeek 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad. 


