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Advies Wmo verordening

en beleidsre

gels 2021

Geachte heer Van der Knaap,

Op 10 december 2020 hebben wij uw advies ontvangen met betrekking tot de Wmo verordening
2021 en de Wmo beleldsregels 2021.
Allereest willen wij u danken voor uw advies welke u kort na de toelichting van de stukken door
mevrouw A. Sesay heeft aangeleverd. Bij de herijking van de Wmo verordening 2021 en de Wmo
beleidsregels 2021 zullen wij u in een eerder stadium betrekken waardoor u in de gelegenheid
wordt gesteld ons eerder te adviseren voordat de concept documenten worden aangeleverd bij de
gemeenteraad.
Op uw advies met betrekking tot de Wmo verordening 2021 reageren wij als volgt ten aanzien
van:

.

Artikel 6 lid 3 - Criteria voor een maatwerkvoorzienino
U adviseert als het gaat om jongvolwassenen dat het juist voor de ontwikkeling goed kan
zijn om niet in de eigen leefomgeving te blijven, maar juist een volgende stap naar zelfstandigheid te maken.
Reactie: Wij zullen bij het bepalen van een maatwerkvoorziening voor een jongvolwassene
voortdurend onderzoeken welke vorm van ondersteuning en in welke omgeving het best
van belang is voor de client.

2.

Artikel 8e - Resultaatoebieden binnen de maatwerkvoorzienino maatschappeliike ondersteunino
U adviseert een duidelijker omschrijving van de termen nazorg en waakvlam om communicatiestoornissen hieromtrent te vermijden.
Reactie: Wij zullen bij een herijking van de beleidsregels 2021 uw advies volgen.
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3. Artikel. I4. lid 4- Kwaliteitseisen maatschaooeliike

ondersteunino

U ziet graag dat er afgesproken wordt hoe vaak de kwaliteitsonderzoeken minimaal plaats
vi nde n.

Reactie: Wij zullen inventariseren hoe vaak de onderzoeken in 202'l hebben plaatsgevonden en dit aantal opnemen in de herijking van de beleidsregels 2021.
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4. Artikel 16lid

3d- Voorkomino en bestriidino ten onrechte ontvanoen maatwerkvoorzieninoen en oob's en misbruik oÍ oneioenliik oebruik van de Wmo 2015
U verzoekt bij de uitwerking van dit artikel over intrekken van de beslissing als de cliënt
langer dan 8 weken is opgenomen in een instelling, rekening te houden met de mogelijkheid dat een observatieperiode in een verpleeg- /zorginstelling maximaal 13 weken kan
duren.

Reactie: Wij bespreken uw advies met de medewerkers van de uitvoering en onderzoeken
de wi.jze van aanpassing van dit artikel bij een herijking van de beleidsregels 2021.
Op uw advies met betrekking tot de Wmo Beleidsregels 2021 reageren wij als volgt ten aanzien
van:

1.

Paoina 23 - ZZP'ers
U adviseert een andere kijk op de voorwaarden rekening houdend met de actuele situatie
waarin steeds meer woonvormen mogelijk zijn voor cliënten met een Wmo-indicatie.
Reactie: Wij bespreken uw advies met de medewerkers van de uitvoering en onderzoeken
of en op welke wijze aanpassing van dit artikel behoeft bij een herijking van de beleidsre-

gels 2021.
2.

Artikel 4.3.7 - Andere vervoersmiddelen
U adviseert bij het voorbeeld van uitzonderingen de leeftijd van 18 jaar te vermelden in
plaats van 16 jaar oÍ aangeven dat het voor iedereen met een beperking geldt.
Reactie: Dit artikel is aangepast op basis van uw advies.

3.

Art. 4.3.9 - Soortvoorzieninoen
U adviseert een steekproefsgewijs onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van het
beleid en wenst op de hoogte gehouden te worden van de resultaten.
Reactie: Wanneer wij de beschikking hebben over deze informatie zullen wij deze met u
delen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnÍormeerd.
Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders van Westland,

wethouder P.A. Vreugdenhil
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