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Amendement
De gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard in openbare vergadering bijeen op 31 maart
2011 behandelend het agendapunt Vaststelling van de Verordening Wet maatschappelijke
ondersteuning gemeente Valkenswaard 2011 en verder
Overwegende
Dat het college voor de advisering omtrent de randvoorwaarden aangaande de uitvoering van
de Wet maatschappelijke ondersteuning een adviesorgaan, te weten de Wmoadviescommissie vraagzijde Gemeente Valkenswaard (WAV) in het leven heeft geroepen.
Dat een dergelijke adviesraad de verantwoordelijkheid en de kwaliteit heeft om de wetgeving
en de uitvoering daarvan zo dicht mogelijk bij de burger te laten plaatsvinden en het college
daarmee de verantwoordelijkheid neemt om deze adviezen te volgen, tenzij er overwegende
bezwaren tegen dit advies zijn.
Dat de adviesraad in haar advies heeft vastgesteld artikel 5 lid 1 te beperkt te vinden,
aangezien het in dat artikel genoemde gesprek niet anders dan bij de aanvrager thuis kan
plaatsvinden en zij aldus voorstellen er een artikeldeel aan toe te voegen in de zin van: "tenzij
door de aanvrager uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het zogenoemde "keukentafelgesprek"
op een andere locatie moet plaatsvinden".
Dat het van groot belang is dat de gemeente de situatie van de aanvrager op een zo goed
mogelijke wijze kan beoordelen zonder onnodig inbreuk te doen op de keuzevrijheid van de
aanvrager.
Dat het van groot belang is dat de burger keuzevrijheid heeft, voor zover deze keuzevrijheid
de oordeelsvorming omtrent een aanvraag voor een voorziening als genoemd in de Wmo niet
ernstig in de weg staat.
Besluit
Artikel 5 lid 1 van de Verordening Wet maatschappelijk ondersteuning gemeente
Valkenswaard 2011 en verder als volgt te wijzigen:
Het gesprek wordt gevoerd bij de belanghebbende thuis om zo de gehele situatie van de
belanghebbende in kaart te brengen, tenzij de belanghebbende aangeeft het gesprek liever
elders, te willen voeren.
tot de orde van de dag
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