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Aan de Adviesraad Sociaal domein

Geachte leden van de Adviesraad sociaal domein,

Allereerst willen wij u bedanken voor het meedenken bij het ontwikkelen van de beleidsregels Wmo en 
voor het advies dat u wordt aangeboden.De formele reactie op uw advies heeft langer op zich laten 
wachten dan u gewend bent, omdat dit onderwerp door verschillende factoren niet eerder op de 
agenda van het college gezet kon worden.  
Hieronder geven wij onze reactie op uw advies. Hiervoor hebben wij de tekst van uw advies 
overgenomen en geven wij per onderwerp een reactie. 

Algemene reactie Adviesraad Sociaal domein
Algemeen
Allereerst onze waardering voor dit gedegen document. Een zo volledig mogelijk overzicht van de 
geldende beleidsregels. Voor degenen die ermee werken ongetwijfeld een duidelijke handleiding, die 
hen ondersteunt in het proces dat moet leiden tot beoordeling en toetsing van aanvragen voor Wmo 
voorzieningen. Criteria en normen zijn helder en duidelijk geformuleerd. 

Samenvatting
In ons advies hebben we ons met name gericht op de volgende punten:

 Een prominentere plek in regels en procedure om het belang van goede cliëntondersteuning te 
benadrukken. 

 Even bedenktijd inbouwen in de verkorte procedure. 
 Leun niet te veel op mantelzorg en benoem dit realistisch. 
 Een aantal aandachtspunten. 
 Tot slot: ga niet in de eerste plaats voor zo goedkoop mogelijk.”

Advies ASD: Cliëntondersteuning
Zoals hierboven beschreven en in de mondelinge toelichting is benadrukt, is de tekst vooral geschreven 
voor de consulenten die hiermee als professional aanvragen kunnen beoordelen. Juridisch moeten de 
regels sluitend zijn en geen ruimte laten voor andere interpretaties. 
Dat maakt de tekst niet bij uitstek goed leesbaar en begrijpelijk voor anderen, zoals aanvragers. Terwijl 
de beleidsregels ook voor die groep van belang zijn. Vanuit het oogpunt van transparantie is het van 
belang dat de cliënt op de hoogte is van de beleidsregels, waarop de aanvraag voor ondersteuning 
wordt getoetst.
De ASD pleit daarom voor het volgende.
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Allereerst adviseren wij een oplegger of leeswijzer, toe te voegen aan dit document, waarin de status 
van deze beleidsregels wordt toegelicht en aangegeven wordt op welke wijze aanvragers zich kunnen 
laten bijstaan bij het indienen van een aanvraag. Naar wij hebben begrepen, wordt altijd de suggestie 
gedaan om tenminste iemand uit het eigen netwerk bij het aanvraaggesprek te betrekken. 
Daarin zou ook de (onafhankelijke) cliëntondersteuning nog eens benadrukt kunnen worden. Op deze 
wijze kunnen aanvragers zich laten bijstaan door iemand, die de juridische taal van de beleidsregels kent 
en aan de zijde van de cliënt deze kan ondersteunen.
De ASD heeft hier eerder voor gepleit en is blij dat de cliëntondersteuning inmiddels een steviger basis 
met keuzemogelijkheden heeft gekregen in de uitvoering van de Wmo. 
Juist om die reden zouden we deze ondersteuning prominenter in deze beleidsregels benoemd willen 
zien. Wij adviseren om een extra paragraaf toe te voegen om het belang voor de aanvrager te 
benoemen van deskundige ondersteuning uit het eigen netwerk, dan wel via de daarvoor beschikbare 
professionele of vrijwilligersorganisaties. 

Reactie college
Ten aanzien van dit advies spreken wij met u af dat bij de publicatie van dit stuk op de website een 
introductie tekst wordt opgenomen, waarin voor inwoners wordt toegelicht waarvoor de beleidsregels 
Wmo zijn bedoeld en wat erin staat omschreven.
Op uw verzoek hebben wij een paragraaf (2.2) over cliënt ondersteuning toegevoegd in de beleidsregels. 
Daarnaast wijzen we alle inwoners, bij het contact dat na de melding wordt opgenomen voor het maken 
van een afspraak, op het belang van het betrekken van de mantelzorger bij het 
vraagverhelderingsgesprek en op de mogelijkheid om de hulp van onafhankelijke cliënt ondersteuning in 
te roepen. Vervolgens ontvangt de inwoner een bevestiging van de afspraak voor het 
vraagverhelderingsgesprek en daarbij zit een flyer waarin deze informatie ook is opgenomen.
 
Advies ASD: Aanvraagprocedure
Bij 2.1. op blz. 5 wordt voorgesteld naast de reguliere procedure ook een verkorte procedure te 
hanteren. De gedachte hier achter – er is duidelijkheid over de niet complexe aanvraag, dus de aanvraag 
zo snel mogelijk in behandeling brengen - kunnen wij zeker ondersteunen. 
Met verwijzing naar onze opmerkingen ten aanzien van de cliëntondersteuning willen we als ASD 
bepleiten om een korte bedenktijd in te bouwen van bijvoorbeeld 24 of 48 uur, of één dan wel twee 
werkdagen.  De aanvrager heeft dan de gelegenheid om alles te laten bezinken en eventueel nog 
ruggespraak te organiseren.
In die periode zou de aanvrager de gezette handtekening nog in moeten kunnen trekken en kunnen 
kiezen voor wijziging van de aanvraag. Daarbij kan dan opnieuw bepaald worden of een verkorte, dan 
wel reguliere procedure wordt gehanteerd.

Reactie college
De verkorte procedure wordt gebruikt om de snelheid van de aanvraagprocedure te verhogen en de 
administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken. Iets waarvoor u zich als adviesraad altijd sterk heeft 
gemaakt. Verder wordt de verkorte procedure uitsluitend gebruikt als inwoner en Wmo consulent het 
evident eens zijn over de Wmo voorziening die wordt ingezet. Bij twijfel of indien nader onderzoek 
gewenst is wordt deze procedure niet gevolgd.
Tenslotte kan de inwoner altijd contact opnemen met zijn/haar Wmo consulent om vragen of twijfels te 
bespreken of om wijzigingen door te geven. Het inbouwen van bedenktijd biedt onze inwoners naar 
onze mening niet meer zekerheid dan zij nu hebben.
 
Advies ASD: Mantelzorg
Bij 3.3. op blz. 9 staat een alinea over mantelzorg. 
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De ASD vindt dat deze alinea te veel geschreven is vanuit de situatie in 2015 bij de start van de 
decentralisaties. Destijds was de overheid bijzonder optimistisch over de mogelijkheden om de burger 
zelf de regie in handen te geven en mantelzorg uit het eigen netwerk te organiseren.  
De ervaringen in de afgelopen jaren tonen aan dat dit in de praktijk niet altijd zo eenvoudig is. Dat een 
eigen netwerk niet voor iedereen vanzelfsprekend is, dat mantelzorgers niet onbeperkt in te zetten zijn 
en dat er zorgen zijn over het aantal en de belastbaarheid van mantelzorgers.
Het is zeker niet zo dat ‘de mogelijkheden van mensen om zelf te voorzien in hulp en ondersteuning te 
veel op de achtergrond is geraakt’, maar voor inwoners in kwetsbare situaties is en blijft mantelzorg 
lastig te organiseren. 
De ASD pleit ervoor om die alinea realistischer te omschrijven op basis van hedendaagse inzichten en 
vanuit de actuele situatie. 

Reactie van het college
De Wmo consulent toets het beroep dat gedaan kan worden op mantelzorg en kan mantelzorg niet 
afdwingen. Hierin zit het element van het hedendaagse inzicht al verweven. Het is een dynamisch 
gegeven, dat per situatie wordt beoordeeld.
Als een inwoner met hulp uit het sociale netwerk of mantelzorg in staat is tot zelfredzaamheid en 
participatie, hoeven wij op grond van artikel 2.3.5 lid 3 van de Wmo 2015 geen 
maatwerkvoorziening te verstrekken. In het kader van de Wmo 2015 behoort het tot de eigen 
verantwoordelijkheid van een cliënt om een beroep op het eigen netwerk en mantelzorg te doen 
voordat hij bij de gemeente aanklopt voor hulp. 
Wij kunnen hulp vanuit het sociale netwerk en mantelzorg echter niet afdwingen en zullen, indien de 
inwoner zijn beperkingen in de zelfredzaamheid en/of participatie niet op eigen kracht, met een 
algemeen gebruikelijke voorziening, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere 
personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen kan 
verminderen of wegnemen, een passende maatwerkvoorziening verstrekken. 
Wij zien verder de kwetsbaarheid van de mantelzorg en geven daarom in deze paragraaf ook aan dat 
het ondersteunen van mantelzorgers met inzet van maatwerkvoorzieningen een optie is om 
overbelasting van de mantelzorger te voorkomen. Ook via gesubsidieerde voorzieningen ondersteunen 
wij de mantelzorgers.

Aandachtspunten
 Bij 3.6 Algemene voorzieningen en algemeen gebruikelijke voorzieningen op blz. 11 en 12 staat het 

abonnementstarief beschreven. Onder het kopje ‘Bijdrage in de kosten’ staat dat algemene 
voorzieningen waarbij een duurzame hulpverleningsrelatie wordt aangegaan, vanaf 2020 onder het 
abonnementstarief vallen. Op blz. 12 worden vervolgens een groot aantal voorbeelden gegeven van 
algemene voorzieningen. Niet duidelijk is of voor alle, dan wel voor welke van deze voorzieningen 
het abonnementstarief geldt. Zowel voor consulenten als cliënten zou het goed zijn om te benoemen 
voor welke algemene voorzieningen een eigen bijdrage betaald moet worden.

Reactie van het college
Onze gemeente kent op dit moment geen algemene voorzieningen waarvoor een abonnementstarief 
geldt. Om die reden staat hierover niets vermeld in de beleidsregels.

 Bij 3.7 op blz. 14 wordt de aanspraak op een WLZ-indicatie toegelicht. 
In de mondelinge toelichting is aangegeven dat in dergelijke situaties de afspraak is gemaakt dat de 
zorgverzekering 5 dagen de zorg door levert. Daarna is de WLZ verantwoordelijk voor de plaatsing en 
bekostiging van de kosten van de zorg. De verzorging gaat door, maar de bekostiging wordt 
overgenomen door de WLZ. De ASD constateert dat er geen hiaat ontstaat in de zorg.

briefnummer 1044380



pagina 4/5

Reactie van het college
De weergave van de landelijke overgangsafspraken is als volgt: Zodra een inwoner een indicatie 
heeft voor de Wet langdurige zorg betaalt de Wmo de ondersteuning nog vijf dagen door. Daarna 
wordt deze overgenomen door de Wlz. 
Het klopt inderdaad dat de ondersteuning op deze manier zonder hiaat kan worden voortgezet.

 Bij 4.3.4, op blz. 28 staat dat het aantal toe te kennen dagdelen dagbesteding is gemaximeerd op 6 
dagdelen per week. In bijlage 2, op blz. 52 staat een maximum van 9 dagdelen genoemd. Dit wekt 
verwarring. De ASD stelt voor om dit te corrigeren en het maximum van 9 dagdelen ook te noemen 
in de beleidsregels zelf, op blz. 28.

Reactie van het college
Het aantal dagdelen staat verkeerd vermeld in de beleidsregels en is gecorrigeerd. Voor nu wordt er 
maximaal negen dagdelen dagbesteding per week toegekend. Momenteel wordt in het kader van 
het project Sociaal Domein in Control wel onderzocht of het aantal dagdelen dagbesteding per week 
kan worden verlaagd naar maximaal zes dagdelen dagbesteding per week.
 

 Bij 4.1.9. op blz. 21 staat als voorziening ‘de Uitraasruimte’ genoemd.  Een term die is overgenomen 
vanuit de wet. De ASD stelt voor om in deze beleidsregels een minder stigmatiserende naam te 
kiezen. Bijvoorbeeld: prikkelarme rustruimte.

Reactie van het college
We nemen deze term over in de beleidsregels.

 In bijlage 4 Gebruikelijke hulp wordt op blz. 59 de verwachte bijdrage van kinderen aan het 
huishouden beschreven. De ASD pleit ervoor om kinderen in de leeftijd van 5 – 12 jaar niet 
structureel te belasten met huishoudelijke werkzaamheden.  

Reactie van het college
We zijn van mening dat ook kinderen een rol hebben in de huishoudelijke werkzaamheden. 
De tekst in de bijlage geeft nu juist een waarborg voor de belastbaarheid van kinderen daarbij. 
Afhankelijk van leeftijd moet u hierbij denken aan het opruimen van eigen spullen, opruimen van de 
eigen kamer of bijvoorbeeld het doen van een boodschap.

 Mondeling is ons toegelicht dat na toekenning van een aanvraag, de beschikkingsdatum wordt 
toegestuurd naar het CAK. Vanaf die beschikkingsdatum begint het CAK met de inning van het 
abonnementstarief. Ook al levert de zorgaanbieder op dat moment nog niet de zorg. Vanaf 2021 
wordt de werkwijze zodanig ingericht, dat de start van de eigen bijdrage pas begint als de zorg 
geleverd wordt.
De ASD wil ervoor pleiten om de werkwijze in 2020 goed te communiceren naar nieuwe aanvragers, 
omdat dit voor cliënten niet de meest logische en voor een deel ook financieel nadelige werkwijze is.

Reactie van het college
Met ingang van 2021 zijn aanbieders wettelijk verplicht om zogenaamde “start zorg-berichten” te 
sturen in iWmo. Daarmee is het voor gemeenten administratief mogelijk om de aanvang van de 
daadwerkelijke ondersteuning te markeren en het abonnementstarief te starten. Tot die tijd is dat 
niet mogelijk en hebben wij gekozen voor de datum van afgifte van de beschikking als datum waarop 
de eigen bijdrage start. Inwoners worden nu al geïnformeerd over deze werkwijze. 

Advies ASD: Tot slot
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In de beleidsregels staat al in alinea 3 dat ‘voorrang gegeven wordt aan de goedkoopste compenserende 
voorzieningen’.
De ASD pleit ervoor dit anders te formuleren. Het gaat om adequate zorg, de beste oplossing/ 
interventie voor de beste prijs, aansluitend bij de vraag en behoefte van de cliënt.

Reactie van het college
De term goedkoopst compenserend zoals die in de Wet wordt gebruikt geeft in fundament weer waar 
wij op sturen. Namelijk een voorziening die op maat is en die een inwoner ondersteunt bij het 
overkomen van beperkingen die hij/zij ondervindt in de zelfredzaamheid en participatie. De kwaliteit en 
de duurzaamheid van de oplossing is voor ons dus van groot belang. Daarover zijn we het eens. Dit 
neemt niet weg dat de kosten van de voorziening ook meewegen bij de keuze van de oplossing. Hierbij 
sturen wij bewust op een oplossing met de laagste kosten op korte en lange termijn. In het licht van de 
sterk oplopende kosten is dit aspect voor ons ook van groot belang. 

We gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en bedanken u voor de constructieve 
samenwerking. 

Hoogachtend,

 

het college van Pijnacker-Nootdorp,  

J.P.R. Woudstra mw. F. Ravestein
secretaris burgemeester

Bijlage: Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Pijnacker-Nootdorp 2020.
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