
 
 

 

Betreft: Advies Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Meierijstad 

2019 e.v. 

 

Meierijstad 22 november 2018 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van de toegezonden nota wijzigingen Verordening 

Maatschappelijke ondersteuning 2019 e.v. heeft u de Adviesraad Sociaal 

Domein Meierijstad om advies gevraagd. 

De kennisgroep WMO heeft een preadvies geformuleerd en dat ter bespreking 

op 21 november 2018 voorgelegd aan de ASD Meierijstad 

 

Inleiding. 

Tijdens een vergadering van de WMO kennisgroep op 25 september 2018 zijn 

we uitgebreid meegenomen in de veranderingen in de Verordening 

Maatschappelijke Ondersteuning Meierijstad 2019. Tijdens deze vergadering is 

aangegeven dat de wijzigingen veelal van technische aard zijn. Op 9 oktober 

2018 bereikte ons nog enkele aanvullingen. 

 

Werkwijze kennisgroep. 

Tijdens onze vergadering van 23 oktober 2018 heeft de kennisgroep WMO de 

aangereikte wijzigingen in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 

Meierijstad 2019 besproken. Het conceptadvies is besproken in het overleg met 

de wethouder op 25 oktober 2018.  

 

Reacties en adviezen vanuit de kennisgroep 

De ASD steunt de aanpassingen in klare taal zoals de vervanging van de 

benaming cliënt door klant en van burger door inwoner. Deze benadering is 

meer persoonlijker van aard en past beter bij deze tijd. 

 

De tekstwijziging over het begrip voorzienbaarheid heeft als doel om minder 

algemeen te beschrijven maar maakt de term niet duidelijker voor de klant. 

Tijdens het overleg met de wethouder op 25 oktober hebben we hier uitgebreid 

over gesproken. Uit de discussie bleek dat het moeilijk blijft om dit duidelijk te 

omschrijven maar de bedoeling en de gedachte erachter zijn positief naar de 

klant toe. We adviseren dan ook om de gedachte duidelijk te blijven hanteren 



voor de klant. Waarbij maatwerk voorop staat; zeker bij primaat van verhuizen 

en de daarbij horende zelfredzaamheid met ondersteuning tot mantelzorg. 

 

In art.2.5. wordt het recht beschreven dat de inwoner recht heeft op 

onafhankelijke cliëntondersteuning. We zien in de praktijk dat voor veel 

inwoners de toegang tot deze ondersteuning nog als een belemmering wordt 

ervaren. Dit is vooral te wijten aan de onbekendheid en het moeilijk vinden van 

deze ondersteuning. De ingeslagen weg om dit samen met de 

cliëntondersteuners te bevorderen dat klanten dit beter gaan ervaren. We 

adviseren dan ook om hier meer prioriteit aan te geven en tevens te bezien of het 

in het totale sociale domein niet beter zichtbaarder en bekender georganiseerd 

kan worden. Indien er een keukentafelgesprek dient plaats te vinden zal men 

nadrukkelijk moeten wijzen op de eventuele wenselijkheid en/of mogelijkheid 

dat er een cliëntondersteuning bij aanwezig is. 

 

De uitwerking van de beleids- en nadere regels zien we met vertrouwen 

tegemoet. 

 

Conclusie: 

 

Na bespreking van het preadvies van de kennisgroep WMO heeft de ASD 

Meierijstad in zijn vergadering van 21 november 2018 besloten, met 

inachtneming van de gemaakte opmerkingen en adviezen, een positief 

advies af te geven. 

 

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 advies bij de verdere beraadslagingen betrokken kan 

worden 

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

   

 
 

Pieter H.F.M. van Dieperbeek 

 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad 


