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Gemeente Westland 

T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 150 

2670 AD NAALDWIJK 

 

 

 

Betreft: Advies wijzigingen verordening Wmo 

 

 

Westland, 1 oktober 2018 

 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van het gevraagde advies met betrekking tot de wijzigingen in de Wmo 

verordening, kunnen wij over het algemeen een positief advies uitbrengen met 

betrekking tot de wijzigingen in de Wmo verordening. Wij willen u echter graag de 

volgende aandachtspunten meegeven.  

 

Wij hebben begrepen dat deze nieuwe verordening voortkomt uit een wijziging in de wet 

en regelgeving van de Wmo en aanpassingen in de tarieven.  

 

In de nieuwe verordening staan de nieuwe tarieven. Wij adviseren u om de tarieven in 

een bijlage te vermelden, zodat bij eventuele nieuwe wijzigingen alleen de bijlage 

vernieuwd hoeft te worden en niet een groter deel van de verordening. 

 

Een van de wijzigingen is dat de cliënt altijd de regie moet houden. Om dit te 

bewerkstelligen wordt er duidelijk gewezen op de hulp aan de cliënt door onafhankelijke 

cliëntondersteuner en/of zijn mantelzorger. Wij willen u dan ook vragen om ervoor te 

zorgen dat er altijd onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is. Daarbij willen wij 

benadrukken dat deze ook echt onafhankelijk dient te zijn. 

 

Veel van de wijzigingen worden ook door de andere gemeenten (H4) gehanteerd, maar 

er zijn ook verschillen. Zo wordt de 130% inkomensnorm niet door iedere gemeente 

gehanteerd, echter door de gemeente Westland wel. Er is nog geen reden voor de 

gemeente Westland deze grens los te laten of deze te laten vallen.  

 

Het is wel duidelijk dat in deze verordening ingespeeld wordt op beheersing van de 

kosten. Zo is er een minimum eigen bijdrage die voor iedereen geldt, los van de feitelijke 

zorgvraag. Wij willen u vragen goed te evalueren en deze evaluatie met ons te delen.  

 

Deze verordening is zo opgebouwd dat hetgeen dat als beleid wordt aangemerkt, 

duidelijk is omschreven en slechts voor één uitleg vatbaar is. Daarnaast is er ook een 

deel waarin nog wat speelruimte blijkt en elke gemeente zijn beleid nader kan 
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specificeren. Dit is prettig en we gaan er vanuit dat de gemeente Westland hiervan 

gebruik maakt, daar waar zij dit nodig achten. 

 

Wij zien uw reactie op ons advies graag binnen 6 weken tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland, 

 

 

 

 

 

Theo Verhoeven 

Voorzitter 


