
 

 

 

Betreft: Advies wijzigingen verordening WMO Meierijstad 2020  

 

 

Meierijstad, 24 november 2019 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van de toegezonden wijzigingen verordening WMO 2020 heeft u de 

Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad (ASD) om advies gevraagd. 

In onze notitie van 31 oktober 2019 hebben we met redenen omkleed aangegeven 

waarom het niet mogelijk was het advies in de door u voorgestelde tijd te geven. 

Na een verhelderend gesprek op 15 november jl. van een delegatie van kennisgroep 

WMO/GGZ met wethouder Compagne en een beleidsmedewerker is in de 

vergadering van 19 november jl. van de kennisgroep het preadvies opgesteld. De 

ASD heeft in een aangepaste procedure bepaald dat dit advies kan worden 

doorgezonden. 

 

 

 

Algemene opmerkingen 

 

 

Zoals reeds in onze eerdere notitie gemeld werden de kennisgroep WMO/GGZ en wij  

wederom verrast door de snelheid waarmee om het advies werd gevraagd. Dat ook de 

bijbehorende documenten in fases werden verstrekt bevorderde het proces niet om 

alsnog tijdig tot een advies te komen. 

 

Tijdens het gesprek op 15 november jl. is door wethouder Compagne de toezegging 

gedaan dat de kennisgroep in januari 2020 wordt meegenomen in het traject waarin 

de wijzigingen welke zullen worden voorgesteld voor de verordening van 2021 zullen 

worden besproken.  

In dit traject, waar de modelverordening VNG-uitgangspunt wordt voor de 

verordening Meierijstad, worden meegenomen: 

 

 Artikel 4.3. Lid 2: Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening ter 

compensatie van de beperkingen bij normale gebruik van de woning en het 

zich verplaatsen in de woning geldt het primaat van verhuizen. 

 



 Nadere regels: Kostprijs voor inrichtings- en verhuiskosten is factuurprijs, in 

de vorm van een declaratie, en bedraagt maximaal € 2.500, -- 

 

 Diverse technische vragen 

 

Tevens werd bevestigd dat de verordening opgesteld wordt met Regio Oss voor 

Huishoudelijke Verzorging en Vervoer. Voor het overige geldt Regio de Meierij 

(Den Bosch). 

 

De ASD blijft van mening dat de verhoging van de eigen bijdrage van WMO-klanten 

voor de regiotaxi fors zijn. Uw argument dat dit komt omdat er geen verhoging heeft 

plaatsgevonden vanaf 2017 en de kosten mede door een nieuwe aanbieder hoger zijn 

moeten we dan maar aanvaarden. Dat de eigen bijdrage niet geldt voor minima is een 

pré. 

   

Toegezegde verbeteringen/aanpassingen. 

 

 Artikel 3.2 Het ondersteuningsplan -  Opdrachtgever stelt in overleg met de 

cliënt het gemiddeld aantal uren per week vast … Wat bedoeld wordt met 

gemiddeld is verwarrend en zal een duidelijker omschrijving krijgen. 

 

 Artikel 6.4.2.c. persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorziening 

wordt bepaald op grond van artikel 11 lid 1 van de verordening. Dit artikel 

krijgt een verbeterde omschrijving. 

 

 

Slotopmerking: De kennisgroep WMO/GGZ vindt het jammer dat de visuele 

controle bij cliënten HV is teruggenomen maar zij verwachten wel dat deze 

kwaliteitsverbeteraar de nodige aandacht blijft houden. De kennisgroep ziet met 

belangstelling uw uitnodiging tegemoet om in 2020 deel te nemen aan het verander- 

proces voor de toekomstige WMO verordeningen 

 

 

Conclusie 

 

Na een schriftelijke bespreking van het preadvies van de kennisgroep 

WMO/GGZ heeft de ASD Meierijstad besloten, met inachtneming van de 

specifieke aandachtspunten, vragen, opmerkingen en adviezen en rekening 

houdend met de toetsingscriteria in onze visie en missie, 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 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 

 

 

 

 


