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Aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp

Leiderdorp, 18 oktober 2019

Onderwerp:
advies inzake het concept van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2020

Geacht college,
Van de gelegenheid advies uit te brengen over de concept-Verordening maatschappelijke
ondersteuning Leiderdorp 2020 maakt de adviesraad gaarne gebruik. Dit doet de adviesraad naast
het separaat ingediende advies inzake de vervoersregelingen.
De voorgestelde verordening voor 2020 is een jaarlijkse aanpassing. De adviesraad heeft de volgende
opmerkingen c.q. tips over het voorliggende concept voor 2020:
- Het is handig om ergens, wellicht in de toelichting of als voetnoot, een schematisch overzicht op
te nemen van het proces van melding via aanvraag, ontvangst, tot verstrekking en nazorg, met
bijbehorende data. Dit schema kan als basis dienen voor een infographic voor aanvragers,
voorzien van de wettelijke termijnen voor elke fase. De vraag naar termijnen is een heel logische
die nu alleen in de wet wordt beantwoord. Een infographic maakt voor aanvragers en hun
ondersteuners in één klap duidelijk wat ze op welke termijn van wie kunnen verwachten. De
infographic kan geplaatst worden op de website van Incluzio en vanuit de gemeentesite kan
daarnaar gelinkt worden.
- Daarnaast is het wenselijk om een bevestiging van de ontvangst van de aanvraag, melding te
zenden aan de aanvrager. Hierbij kan bovengenoemd, ingevuld infographic worden
meegezonden als bijlage.
- In artikel 8, lid 2, is een en ander opgenomen over de meldingsplicht van cliënt. De adviesraad is
er voorstander van om, indien mogelijk, een bepaling op te nemen waarin wordt gesteld dat van
de cliënt (beter woord: gebruiker) verwacht wordt dat deze meldt wanneer een
maatwerkvoorziening niet meer wordt gebruikt. De melding kan leiden tot (weer) bruikbaar
maken van de voorziening of tot ophalen daarvan. En dat bevordert doelmatige inzet van gelden.
Mocht het opnemen van een dergelijke bepaling in de verordening op onmogelijkheden stuiten
dan adviseert de adviesraad te bewerkstelligen dat een dergelijke bepaling in de
gebruiksovereenkomst wordt opgenomen en actief onder de aandacht gebracht.
- Lid 1 van artikel 17: hoe geeft de gemeente nu invulling aan het onderzoek naar het rechtmatig
en doelmatig gebruik van maatwerkvoorzieningen?
Met vriendelijke groet,
Namens de adviesraad sociaal domein,
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H. van der Zande
Voorzitter

C.C.: Griffie gemeenteraad

Postbus 35
2350 AA Leiderdorp
Postbus 35
www.wmoadviesraadleiderdorp.nl

2350 AA Leiderdorp
www.adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl

