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Vaststellen Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2011 en verder, met
bijbehorende Toelichting en Besluit.

Op 23 november 2010 heeft het college van B&W de concept Verordening Wet maatschappelijke
ondersteuning gemeente Valkenswaard 2011 en verder, met bijbehorende toelichting en besluit vrijgegeven
voor inspraak.
Deze inspraakprocedure heeft 2 inspraakreacties opgeleverd, van het Seniorenbelang Valkenswaard en de
Wmo adviescommissie vraagzijde. Deze laatste heeft de inspraakreactie opgezet in samenspraak met het
Gehandicaptenplatform Valkenswaard en het plaatselijke bestuur van KansPlus.
Deze reacties zijn, waar nodig, verwerkt in de verordening welke u nu ter vaststellen aangeboden krijgt. De
inspraakreacties en de antwoorden daarop vindt u in de bijlage van dit raadsvoorstel.

Vaststellen van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2011 en
verder, met bijbehorende toelichting en besluit (hierna te noemen Verordening Wmo 2011). Met het
vaststellen van deze verordening, komen alle voorgaande verordeningen Wmo met bijbehorende toelichting
en besluit te vervallen.

Met de komst van de Wmo is er een vernieuwend concept bij gemeenten, maar ook bij cliënten
geïntroduceerd: de compensatieplicht. Hiervoor dient het claimgerichte denken, zoals een ieder dat gewend
is vanuit de oude WVG en AWBZ, omgebogen te worden naar compensatiegericht werken.
Om invulling te geven aan deze compensatieplicht, is door de VNG het project “de Kanteling” in het leven
geroepen. Centraal hierbij staat een omslag van claim- en aanbodgericht werken (voorzieningen en
hulpmiddelen) naar vraag- en resultaatgericht werken (participatie en zelfredzaamheid).
Een middel om dit te bereiken is het aanpassen van de Verordening.
De VNG heeft vanuit het project “de Kanteling” een Modelverordening Wmo opgezet. Deze
modelverordening heeft de basis gevormd voor de verordening welke u nu ter vaststelling aangeboden krijgt.

De concept-verordening Wmo met bijbehorende toelichting en besluit hebben van 9 december 2010 tot en
met 19 januari 2011 ter inzage gelegen in het gemeentehuis en de andere bekende plekken. De
inspraakprocedure is gepubliceerd in de Kempener Koerier en in het Eindhovens Dagblad.

De bekende belangenbehartigingsorganisaties hebben de stukken per post ontvangen, welke 25 november
2010 verzonden zijn, zodat ook zij ruim de tijd hebben gehad om te reageren.
Middels de raadsinformatiebrief 10uit07871 bent u geïnformeerd over de inspraakprocedure waarin de
belangrijke wijzigingen in de verordening uitgelicht waren.
Gedurende de inspraakperiode is er door de VNG een aangepaste Modelverordening uitgebracht. Het betreft
hier voornamelijk verschillen in omschrijving, deze zijn verder uitgebreid waardoor de verordening voor de
cliënt beter te begrijpen is. Ook zijn er toevoegingen gedaan in de begrippenlijst. Deze wijzigingen zijn
overgenomen in de verordening die nu voor u ligt.
Naar aanleiding van de inspraakprocedure, hebben er 2 partijen een reactie gegeven op de verordening, te
weten: Senioren Belang Valkenswaard en de Wmo-adviescommissie Vraagzijde (WAV). Deze laatste heeft
zijn advies geformuleerd in samenspraak met Gehandicaptenplatform Valkenswaard en het plaatselijke
bestuur van KansPlus.
Over het algemeen is er positief gereageerd op de nieuwe verordening door deze partijen, maar geven zij
beide een aantal aandachtpunten mee m.b.t. onder andere de informatievoorziening, de
deskundigheidsbevordering van de Wmo-consulenten en de evaluatie. In onze reactie hebben we omschreven
hoe deze punten onder de aandacht zullen blijven (zie bijlage).
De WAV heeft ook inhoudelijk op een aantal punten gereageerd. Hiervan is niet alles opgenomen in de
verordening:
Artikel 1, Begripsomschrijvingen
U heeft geadviseerd om het begrip zelfredzaamheid op te nemen in de begrippenlijst als “Zelfredzaamheid is
het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die
deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken”. Deze definitie hebben we toegevoegd
aan de verordening met weglating van financieel vermogen. Dit heeft namelijk betrekking op de WWB en
niet op de Wmo.
Artikel 2, lid g. en h.
In uw reactie stelt u voor om lid g. te wijzigen van “het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel” in “het
zich zodanig kunnen verplaatsen, dat aansluiting gevonden kan worden bij het regionale, bovenregionale en
landelijke vervoerssystemen”.
Dit advies zullen wij niet van u overnemen, aangezien “het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel”
breder is dan de aansluiting bij (boven)regionale en landelijke vervoerssystemen. Het slaat bijvoorbeeld ook
op het verstrekken van een scootmobiel of het doen van aanpassingen in de eigen auto.
Voor lid h. stelt u voor deze te wijzigen van “de mogelijkheid om lokaal en regionaal contacten te hebben
met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten” naar “het
kunnen ontmoeten van andere mensen en het aangaan en onderhouden van sociale verbanden om op die
manier te kunnen deelnemen aan het lokale sociaal-maatschappelijk leven”.
Ook dit advies zullen we niet overnemen, daar in onze ogen beide omschrijvingen hetzelfde beogen. We
zullen hierbij dus vasthouden aan de omschrijving van de VNG.
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Hoofdstuk 3 en artikel 4 algemeen.
U pleit ervoor om het keukentafelgesprek in de aanvraagprocedure op te nemen.
Ook dit advies zullen wij niet van u overnemen. Er is bewust gekozen om het gesprek voor de
aanvraagprocedure plaats te laten vinden, aangezien een gesprek niet altijd tot een aanvraag hoeft te leiden.
Hoofdstuk 3 artikel 5
In uw advies onderschrijft u de voorkeur voor het voeren van een keukentafelgesprek bij de cliënt thuis,
maar adviseert het om het eerste lid aan te vullen met de mogelijkheid om het gesprek elders te voeren. Dit
advies is niet opgenomen in de verordening, aangezien we van mening zijn dat het zien van een thuissituatie
belangrijk is bij de beoordeling van welke compensatie noodzakelijk is bij de ondersteuning van de cliënt.
Een thuissituatie geeft in de meeste gevallen meer informatie dan uit een gesprek elders op te maken is.
Verder stelt u voor om bij dit artikel een tweede lid op te nemen, die in de modelverordening van de VNG
wel opgenomen is. Het gaat hier over het vooraf beschikbaar stellen van de lijst van onderwerpen.
Uit ervaring is gebleken dat wanneer er vooraf een lijst van onderwerpen beschikbaar is, dat deze door de
belanghebbende, met de beste bedoelingen, vooraf wordt ingevuld. Dit beperkt de vrijheid van het gesprek.
Wel wordt er vooraf, bij het maken van de afspraak duidelijk besproken wat er besproken gaat worden, zodat
de onderwerpen niet “zomaar uit de lucht komen vallen”.
Artikel 5 lid 4
Dit lid is in de verordening opgenomen als “Als de belanghebbende een mantelzorger is wordt met de
mantelzorger en indien nodig met de verzorgde geïnventariseerd welke belemmeringen er bestaan bij de
uitvoering van de mantelzorg. In artikel 11 van het Besluit Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente
Valkenswaard 2011 en verder worden de mogelijkheden met betrekking tot respijtzorg benoemd.”
Uw voorstel is om ‘indien nodig’ te wijzigen in ‘zo mogelijk’.
In dit lid wordt de mantelzorger (mogelijk in een overbelaste situatie) als belanghebbende gezien en gaat het
dus om het welbevinden van de mantelzorger en de mogelijkheden om hem/haar te ondersteunen. Hierbij is
het, om vrijuit te kunnen praten, niet altijd gewenst om de verzorgde hierbij aanwezig te laten zijn. We laten
deze keuze graag over aan de mantelzorger zelf, daarom zullen we de term ‘indien nodig’ hanteren in de
verordening.
Artikel 6 lid 1
In dit artikel staat aangegeven, dat het gesprek wordt afgesloten met een verslag welke ter plekke voor
akkoord getekend dient te worden. Hierna volgen nog 5 werkdagen waarop eventuele aanvullingen /
correcties kunnen worden aangebracht door de belanghebbende.
Op uw advies hebben we dit gewijzigd in:
“Het gesprek wordt afgesloten met een verslag. Daartoe wordt ten tijde van het gesprek de lijst met de te
bespreken punten ingevuld. Dit formulier wordt ter plekke door belanghebbende getekend dat de inhoud van
het formulier besproken is. Een kopie van dit verslag wordt direct aan belanghebbende verstrekt (per post).
Belanghebbende kan binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verslag, correcties en aanvullingen in het
verslag aanbrengen in overleg met het Zorgloket. Vervolgens dient belanghebbende dit verslag (met
eventuele aanvullingen) getekend voor akkoord terug te sturen.”
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In de bijlage zijn alle stukken opgenomen.
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Vaststellen van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2011 en
verder met bijbehorende toelichting en besluit.
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Zoals in artikel 31 van de verordening is bepaald, zal er na 2 jaar evaluatie van de verordening
plaatsvinden, tenzij gewijzigd beleid dit eerder eist.
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Voor nieuwe cliënten die PGB aanvragen voor Hulp bij het Huishouden zal, na vaststelling van de
verordening, per 1 april de nieuwe vergoeding plaatsvinden. Bestaande cliënten zullen 6 maanden de tijd
krijgen om hun administratie aan te passen, voor hen zal per 1 oktober de nieuwe vergoeding gelden.
+

Er zullen diverse publicaties plaatsvinden na vaststellen van de verordening Wet maatschappelijke
ondersteuning gemeente Valkenswaard 2011 met de consequenties voor de inwoners van Valkenswaard.
Dit zowel in de bestaande media, maar ook in de vorm van een Wmo-krant die gericht aan de doelgroep
verstuurd zal worden
Mensen waarvan de PGB voor Hulp bij het Huishouden verlaagd zal gaan worden zullen hierover
persoonlijk per brief geïnformeerd worden, hierin zal ook het gewenningstermijn van 6 maanden in
vermeld worden.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2011;
Toelichting verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2011;
Besluit Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2011.
.
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Inspraakreacties met beantwoording.
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