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Gemeente Westland 

Het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 150 

2670 AD NAALDWIJK 

 

 

 

Betreft: Advies ASDW op conceptverordening van de Wmo 2020 

 

 

Naaldwijk, 14 oktober 2019 

 

 

Geacht College, 

 

Op 28 september 2019 verzocht u de Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) om 

een advies uit te brengen over de conceptverordening Wmo 2020. Tijdens de vergadering 

van onze kerngroep WWZ op 2 oktober jl. is door twee beleidsmedewerkers een 

uitgebreide toelichting gegeven op deze verordening.  

De ASDW kan zich in hoofdlijnen vinden in de conceptverordening. 

  

De ASDW geeft advies op een aantal punten uit deze verordening. Wij adviseren u 

onderstaande punten te verwerken in de verordening. 
 

1. Artikel 4 - Ondersteuningsplan 

In het uiteindelijke opgestelde ondersteuningsplan wordt afgesloten met de zin: 

‘Indien u niet akkoord bent, welke oplossingen heeft u?’ 

Dit klinkt niet klantvriendelijk en lijkt de verantwoording bij de client te leggen.  

 

Wij adviseren u deze zin vriendelijker te formulieren en daarbij te zorgen dat een 

gezamenlijke verantwoording in deze duidelijk naar voren komt. 

 

2. Artikel 6 lid 11 - Criteria voor een maatwerkvoorziening 

Dit lid 11 is wat kort door de bocht gezien de tekst dat ‘een client voor een 

scootmobiel in aanmerking kan komen indien hij over een adequate stalling 

beschikt of deze bij diens woning te realiseren is’. Cliënten die hier niet aan 

voldoen worden hierbij uitgesloten! Dit kan een grote impact hebben op de 

zelfredzaamheid. 

 

Wij adviseren in dit lid op te nemen: ‘indien de omgeving van cliënt niet aan 

boven gestelde criteria kan voldoen, wordt naar een passende voorziening 

gezocht’. 

 

3. Artikel 17 - Opschorting betaling uit het PGB  

Uit de praktijk blijkt dat niet iedereen het PGB-portal heeft of dat het niet 

functioneert door verschillende financieringsvormen.  

 

Wij adviseren u een aanvulling te doen in het artikel waarin wordt aangegeven dat 

zaken geregeld kunnen worden via de PGB portal of via de SVB. 
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Daarnaast zouden wij graag nog willen benadrukken dat voor het onderzoeksrapport en 

het opstellen van een zorgplan altijd iemand naast de cliënt bij het gesprek aanwezig 

moet zijn los of dit een familielid of een, door de cliënt gewenste, onafhankelijk 

cliëntondersteuner is. Daarin is het ook van belang dat duidelijke informatie naar 
cliënt/aanvrager over zowel de procedure als voorwaarden gewaarborgd moet worden. 

Zo ook over de klachtenregeling. 

 

Graag wordt de ASDW geïnformeerd over de aanvullingen welke worden doorgevoerd in 

de verordening.  

 

Wij zien uw reactie op ons advies dan ook met belangstelling op korte termijn tegemoet.  

Als u verdere vragen heeft, zijn wij uiteraard bereid met u hierover in gesprek te gaan.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland,  

 

 

 

 

 

 

 

Nico van der Knaap 

Voorzitter ASDW 


