Gemeente Westland
Het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft:

Advies WMO verordening en beleidsregels 2021

Naaldwijk, 3 december 2020

Geacht College,
Hartelijk dank voor het toezenden van de WMO verordening en beleidsregels 2021 en de
bijbehorende was-wordt tabellen. Wij vinden het jammer dat we deze informatie niet in
een eerder stadium in het proces hebben ontvangen, maar gaan er van uit dat dit in het
vervolg wel zal gebeuren. Wij hebben de stukken doorgenomen en hebben onze
bevindingen hieronder weergegeven.
In de Verordening WMO Art. 6 lid 3 wordt aangegeven dat de maatwerkvoorziening een
passende bijdrage is om de cliënt in staat te stellen in de eigen leefomgeving te blijven.
Wij willen u er graag op wijzen dat als het gaat om jongvolwassenen het juist voor de
ontwikkeling goed kan zijn om niet in de eigen leefomgeving (lees: bij ouders thuis) te
blijven, maar juist een volgende stap naar zelfstandigheid te maken. Hierbij is het gewenst
dat er WMO ondersteuning mogelijk blijft.
In Art. 8e wordt gesproken over de waakvlamfunctie; periodiek contact ten behoeve van
nazorg. Nazorg is veelal voor een bepaalde periode na behandeling of begeleiding, terwijl
een waakvlamfunctie een veel langere tijd beoogt, zodat indien nodig de cliënt bij een voor
hem/haar bekende begeleider terecht kan als dit nodig is; dit kan ook na een langere
periode zijn. In dat geval is er dan meer sprake is van een levensloopbegeleider die indien
nodig kan worden ingeschakeld zonder weer een heel aanvraagtraject te moeten
doorlopen. Wij vinden het belangrijk dat dit duidelijk voor iedereen omschreven staat om
communicatiestoornissen hieromtrent te vermijden.
In art. 14. Lid 4 wordt de mogelijkheid geboden om kwaliteitsonderzoeken te doen. Wij
zien graag dat er afgesproken wordt hoe vaak deze onderzoeken minimaal plaats vinden.
Hiermee wordt dan vastgelegd dat de onderzoeken ook daadwerkelijk plaats vinden, niet
alleen dat er een mogelijkheid toe is.
In Art. 16 3d wordt gesproken over intrekken van de beslissing als de cliënt langer dan 8
weken is opgenomen in een instelling. Wij verzoeken u bij de uitwerking van dit artikel
rekening te houden met de mogelijkheid dat een observatieperiode in een verpleeg/zorginstelling maximaal 13 weken kan duren. Het is uiteraard mogelijk dat cliënt na deze
observatieperiode weer teruggaat naar de eigen leefomgeving. In dat geval zou het
onwenselijk zijn om een aanvraagtraject weer volledig opnieuw op te starten.
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In de WMO beleidsregels wordt gesproken over de ZZP’s (pag. 23). In de meeste gevallen
gaat dit over cliënten met een Wlz-indicatie. De actuele situatie leert dat er steeds meer
woonvormen mogelijk zijn voor cliënten met een WMO-indicatie. Dit betekent ook een
andere kijk op voorwaarden.
Op pagina 28, art 4.3.7 wordt gesproken over de mogelijkheid van een uitzondering voor
een kind tot 16 jaar. Wij verzoeken u deze leeftijd minimaal tot 18 jaar te laten zijn. Of,
zoals in de aan ons gegeven toelichting, voor iedereen met een beperking. Tot 16 jaar is te
beperkt, waardoor wij van mening zijn dat een groot aantal uitzonderingen alsnog geen
mogelijkheid krijgt.
Op pag. 39 in Art. 4.3.9 wordt gesproken over sport. Wij onderschrijven het belang van
sport als belangrijk middel tot participatie, vitaliteit en sociaal netwerk. Zeker in het kader
van preventie adviseren wij het college om in het gesprek met de cliënt de mogelijkheden
van hulpmiddelen als belangrijk onderdeel mee te nemen. Hierbij kunnen ook de
sportverenigingen een rol spelen.
Het college laat steekproefsgewijs onderzoeken uitvoeren naar de kwaliteit van de
uitvoering van het beleid. De adviesraad zou graag meer op de hoogte worden gehouden
van de resultaten van deze onderzoeken.
Uw reactie op deze aanbevelingen zien wij graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland,

Nico van der Knaap
Voorzitter ASDW
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