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Geachte Adviesraad Sociaal Domein Westland,

Wij hebben op I oktober uw advies mogen ontvangen op de wijzigingen in de Wmo verordening
gemeente Westland 2019. Dank voor uw snelle reactie.

Uw reactie op de wijzigingen van de verordening 2019 was over het algemeen positief en leidt er
toe dat de verordening in de voorgestelde opzet aan de gemeenteraad voorgelegd kan worden.

ln uw advies heeft u de suggestie gedaan om de tarieven uit de verordening te halen en in een

bijlage te plaatsen. Dit punt is niet overgenomen omdat de tarieven echt een onderdeel moeten

zijn van de verordening en als geheel gelezen moeten kunnen worden.
Uw zorgpunt over de echt onafhankelijke cliëntondersteunirlg onderkennen wij en dit blijft een

punt van aandacht in al onze handelingen en contacten met de cliënt. Zoals aangegeven in het

voorbereidende gesprek van 19 september is dit een zorgpunt voor veel gemeenten in Nederland.
Wij bevestigen dat voor 2O1 9 de 130% minima regeling in de Wmo behouden blijft en dat u net als
onze gemeenteraad geïnformeerd zult worden over de evaluatie van resultaatsturing door middel
van onze planning en control cyclus.

Uw advies en deze brief zullen als bijlage bij de stukken voor besluitvorming ter kennisgeving aan

de gemeenteraad worden aangeboden.
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