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Inleiding
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2007 van kracht geworden.
De uitvoering van deze nieuwe wet is aanvankelijk wat betreft de individuele voorzieningen
van prestatieveld 6 "beleidsarm" ingezet. Dat wil zeggen dat de bestaande regelgeving van de
aan de Wmo voorafgaande Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en de functie
Huishoudelijke Verzorging (HV) uit de AWBZ zo veel mogelijk ongewijzigd in de nieuwe
verordening werden opgenomen.
Deze beleidsarme invoering heeft veel reacties opgeroepen. Allereerst van de gebruikers. Hun
koepels hebben direct gereageerd, maar hadden ook begrip voor de onmogelijkheid om in
zeer korte tijd een geheel nieuw beleid te ontwikkelen. Toen de Wmo eenmaal ingevoerd was
reageerden ook de rechters. Zij reageerden zonder terughoudendheid, omdat zij de
regelgeving als uitgangspunt namen. Daardoor ontstond een steeds grotere discrepantie tussen
de tekst van de verordening en het door de gemeente te hanteren beleid.
Deze verordening is de weerslag van twee zaken. Allereerst is in deze verordening de
jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep en op onderdelen van rechtbanken verwerkt.
Vervolgens hebben de resultaten van het project "De Kanteling" aan de basis gelegen van de
in deze verordening opgenomen tekst.
De opbouw van deze verordening is geheel anders dan die van de voorafgaande verordening.
In deze verordening ligt het zwaartepunt op het zogenaamde "gesprek", een open gesprek
waarin samen met de persoon die compensatie behoeft een zo volledig mogelijke
inventarisatie gemaakt wordt van zijn1 situatie, zijn mogelijkheden en onmogelijkheden, zijn
behoeften en individuele specifieke kenmerken en de problemen die om een oplossing vragen.
Leidend hierbij is het te bereiken resultaat. Op basis hiervan kan bekeken worden welke
mogelijkheden er zijn om dit resultaat te bereiken met oplossingen die al voorhanden zijn,
zoals eigen mogelijTkheden, (wettelijk) voorliggende voorzieningen, algemene voorzieningen,
algemeen gebruikelijke voorziemngen en / of collectieve voorzieningen. Daarna wordt
duidelijk op welke punten nog individuele voorzieningen nodig zijn. Na het gesprek volgt
eventueel een aanvraag voor een individuele voorziening.
Door deze wijze van werken wordt het proces om te komen tot oplossingen in twee delen
gesplitst: een inventarisatiefase, gekarakteriseerd door het "gesprek" en een fase van
aanvraag, beoordeling en toekenning van individuele voorzieningen.
Nadat de verordening een aantal begripsomschrijvingen heeft gegeven, zal eerst de focus
liggen op de te bereiken resultaten, dan "het gesprek" en de procedure na dat gesprek van een
individuele aanvraag. Pas daarna zullen per onderdeel van de Wmo, zoals geschetst in artikel
4 lid 1 van de wet (een huishouden voeren, zich verplaatsen in en om de woning, zich lokaal
verplaatsen per vervoermiddel en medemensen ontmoeten en op basis daarvan sociale
verbanden aangaan) uitgaande van de te bereiken doelstellingen de regelgeving rond de
beslissing worden vastgelegd. Uitgebreide regels die de gemeente Valkenswaard hanteert in
het nemen van de beslissing zijn vastgelegd in het Besluit Wet maatschappelijke
ondersteuning. Zoals elke verordening zal besloten worden met een aantal algemene regels.

Overal waar in deze tekst de mannelijke vorm staat kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen.
Artikel 1 Begripsbepaling
In deze verordening wordt verstaan onder:
Lid 1: waar staat Wet wordt bedoeld de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Lid 2: waar staat College wordt bedoeld: College van burgemeester en wethouders.
Lid 3 Compensatieplicht.
De begripsomschrijving van het cruciale begrip "compensatieplicht" is ontleend aan de
uitspraak van de Centrale Raad van beroep van 10 december 2008. In deze uitspraak wordt
voor het eerst een fundamenteel standpunt gegeven over de Wmo. Het letterlijke citaat luidt:
"4.2.2. Artikel 4 van de Wmo verplicht het College aan de in dat artikel genoemde personen
voorzieningen te bieden ter compensatie van hun beperkingen op het gebied van
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie teneinde hen in staat te stellen een
huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per
vervoermiddel en medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te
gaan. Dit artikel brengt mee dat de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van
deze personen de doeleinden zijn waarop de compensatieplicht van het College gericht moet
zijn. Het is - gelet op de artikelen 3 en 5 van de Wmo - in beginsel aan de gemeenteraad en gelet op artikel 4 van de Wmo - aan het College om te bepalen op welke wijze invulling wordt
gegeven aan de in artikel 4 van de Wmo bedoelde compensatieplicht. De rechter dient de
keuze (n) die de gemeenteraad en het College daarbij hebben gemaakt in beginsel te
respecteren, onverminderd de rechtsplicht van het College om in elk concreet geval een
voorziening te treffen die zich kwalificeert als compensatie van beperkingen op het gebied van
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Artikel 4 van de Wmo legt het College, wat
dat aangaat, de plicht op om een resultaat te bereiken dat als compensatie mag gelden. De
Raad heeft noch in de wet, noch in de wetsgeschiedenis aanknopingspunten gevonden voor
een terughoudende beoordeling van een ter uitvoering van artikel 4 van de Wmo genomen
besluit. Wel heeft hij daarin aanknopingspunten gevonden voor het oordeel dat een dergelijk
besluit in het individuele geval maatwerk dient te zijn. Onder omstandigheden kan dit leiden
tot het oordeel dat algemene keuzen die de gemeenteraad en het College bij de uitvoering van
de artikelen 3, 4, 5 en 6 van de Wmo hebben gemaakt in het concrete, individuele geval niet
kunnen worden toegepast wegens strijd met de in artikel 4 van de Wmo bedoelde
compensatieplicht. De Raad vindt hiervoor steun in de parlementaire geschiedenis, meer in
het bijzonder in het verslag van het wetgevingsoverleg (Tweede Kamer 2005-2006, 30131,
nr. 98, p. 58 en 61), de brief van de staatssecretaris van 30 oktober 2006 (Tweede Kamer
2006-2007, 30 131, nr. 122, p. 6), de memorie van antwoord (Eerste Kamer 2005-2006,
30131, C, p. 7, 9, 10 en 57), de nadere memorie van antwoord (Eerste Kamer 2005-2006, 30
131, E, p. 19 en 25) en de Handelingen (Eerste Kamer 27 juni 2006, p. 34-1645). "
Uit dit citaat zijn de belangrijkste bestanddelen samengevoegd tot de volgende
begripsomschrijving:
"Compensatieplicht: De plicht van het College van burgemeester en wethouders aan
personen met een beperking, een chronisch psychisch of een psychosociaal probleem,
voorzieningen te bieden ter compensatie van hun beperkingen op het gebied van
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie teneinde hen in staat te stellen een
huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om.de woning, zich lokaal te verplaatsen per
vervoermiddel en medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te
gaan (met als doeleinden de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van deze

personen). Daarbij legt artikel 4 van de Wmo het College de plicht op om een resultaat te
bereiken dat als compensatie mag gelden en dat in het individuele geval maatwerk is"
De compensatieplicht houdt een plicht in voor het college. Die plicht geldt ten aanzien van de
doelgroep: personen met een beperking, een chronisch psychisch of een psychosociaal
probleem. In artikel 1 van de Wmo wordt ten aanzien van prestatieveld 6 ook de doelgroepen
mantelzorgers en vrijwilligers genoemd. De Centrale Raad heeft dat in de beschrijving niet
meegenomen. In deze begripsomschrijving is dat ook niet gebeurd. Wellicht moet die taak
niet direct gezien worden maar indirect: via de persoon met een beperking, een chronisch
psychisch of psychosociaal probleem worden de mantelzorgers en vrijwilligers onder de
compensatieplicht gebracht. Als er sprake is van overbelasting bij de mantelzorger of
vrijwilliger, betreft het weel een directe taak.
Daarna gaat het om ondervonden beperkingen op het gebied van de zelfredzaamheid en de
maatschappelijke participatie. Doel is betrokkenen in staat te stellen een huishouden te
voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel
en medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.
Bij wat het college ook besluit geldt: het moet gaan om maatwerk. Uitgegaan moet worden
van de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager. Dat legt een beperking op aan de
mogelijkheid algemene maatregelen te treffen, zoals het hanteren van primaten, bijvoorbeeld
primaat van verhuizing. Dat is toegestaan, mits in het individuele geval steeds wordt nagegaan
of die algemene maatregel wel leidt tot maatwerk. Of zoals de Centrale Raad het zegt: "Onder
omstandigheden kan dit (maatwerk) leiden tot het oordeel dat algemene keuzen die de
gemeenteraad en het College bij de uitvoering van de artikelen 3, 4, 5 en 6 van de Wmo
hebben gemaakt in het concrete, individuele geval niet kunnen worden toegepast wegens
strijd met de in artikel 4 van de Wmo bedoelde compensatieplicht."
Lid 4 Aanmelding.
In het kader van het gesprek wordt niet gesproken van een aanvraagt maar van een
aanmelding. Dit geeft verschillende aspecten van het gesprek aan. Allereerst dat het gesprek
niet het onderzoek is naar een te verstrekken voorziening, maar het onderzoek naar de situatie
van betrokkene, zijn wensen en behoeften, de te bereiken resultaten enz. Dit is dan
uitgangspunt voor de beoordeling welke resultaten te realiseren zijn met algemene
voorzieningen die voor iedereen beschikbaar zijn. Dit traject kan uiteindelijk ook nog leiden
tot een aanvraag voor een individuele voorziening. Het gesprek is evenwel geen vrijblijvende
zaak: het gesprek is mede de basis voor de eventuele aanvraag voor individuele voorziening.
Van het gesprek wordt een verslag gemaakt waarnaar verwezen moet worden bij de aanvraag
om te voorkomen dat zaken dubbel gedaan moeten worden.
Lid 2 Het Gesprek.
Onder het gesprek wordt de situatie verstaan waarbij degene die belemmeringen ondervindt
op het terrein waar het de compensatieplicht geldig is, zich aanmeldt en na die aanmelding in
gesprek komt met een vertegenwoordiger van het college, die samen met betrokkene en
eventueel aanwezige mantelzorger(s) inventariseert waar betrokkene belemmeringen
ondervindt, wat betrokkene nog zelf kan, wat de te bereiken resultaten zijn in de ogen van
betrokkene, wat de behoeften daarbij zijn, welke oplossingsmogelijkheden er in de
maatschappij beschikbaar zijn via algemene voorzieningen, hulp uit de leefomgeving
(bijvoorbeeld burenhulp), algemeen gebruikelijke voorzieningen, voorliggende voorzieningen
en / of collectieve voorzieningen, zodat een uitgangspunt ontstaat voor het zoeken naar
compensatie voor de belemmeringen. Met die oplossingen wordt het te bereiken resultaat
gerealiseerd. Voor zover die resultaten niet in die gesprekken al zijn te behalen, zal een
vervolg noodzakelijk zijn in de vorm van een aanvraag die leidt tot een beschikking. Het
gesprek zal de basis zijn voor de aanvraag. Bij de aanvraag zal verwezen worden naar het

verslag van het gesprek. Wie direct een aanvraag wil doen zonder gesprek, zal in feite het
gesprek verplaatsen naar na de aanvraag. Zonder gesprek, of beter zonder het onderzoek dat
tijdens het gesprek plaatsvindt, zal het lastig kunnen zijn maatwerk te leveren. Indien
noodzakelijk zal er een 2de gesprek plaatsvinden, maar in de regel wordt uitgegaan van een
gesprek.
Het gesprek wordt in hoofdstuk 2 uitgewerkt.
Lid 6 Aanvraag.
De aanvraag in het kader van de Wmo volgt in principe op het gesprek. Het moge duidelijk
zijn dat het gesprek achterwege kan blijven als de situatie van betrokkene volstrekt helder is
en betrokkene goed bekend is bij de gemeente. Hiervan kan sprake zijn bij bijvoorbeeld
vervanging van voorzieningen wegens het bereiken van de afschrijvingstermijn, of als eerigoed bekende aanvrager een nieuwe aanvraag doet.
De aanvraag kan schriftelijk of elektronisch gedaan worden.
Lid 7 Belanghebbende.
Doordat in de wet gesproken wordt over mantelzorgers en vrijwilligers als doelgroep voor de
compensatieplicht, kan het begrip 'belanghebbende' ruimer zijn dan alleen betrokkene zelf.
Daarom is het begrip belanghebbende opgenomen. Onder belanghebbende kan dus ook
verstaan worden de mantelzorger(s) van betrokkene.
Lid 8 Psychosociaal probleem.
Psychische problemen die samenhangen met het dagelijks functioneren, zoals angst,
eenzaamheid of problemen binnen het gezin, waardoor er een verlies van zelfstandigheid
en/of een verminderde deelname aan het maatschappelijke verkeer is.
Lid 9 Algemene voorzieningen.
Dit zijn voorzieningen die weliswaar niet bestemd zijn voor, noch te gebruiken zijn door alle
Nederlanders; anderzijds zijn ze door iedereen waarvoor ze wel bedoeld zijn op eenvoudige
wijze, zonder een ingewikkelde aanvraagprocedure, te verkrijgen ofte gebruiken.
Voorbeelden zijn:
De sociale alarmering.
De maaltijdservice en het eetcafé.
Klusjesdienst van bijvoorbeeld Paladijn om kleine woningaanpassingen te realiseren
Kinderopvang in al zijn verschijningsvormen
Een algemene voorziening is dus per definitie geen individuele voorziening en de Wmoregels rond eigen bijdragen gelden niet.
Lid 10 Algemeen gebruikelijke voorziening.
Volgens de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep is een voorziening, met name
producten, algemeen gebruikelijk als het gaat om een voorziening die niet speciaal bedoeld is
voor mensen met een handicap, zodat de voorziening ook op grote schaal door nietgehandicapten wordt gebruikt, die gewoon in een normale winkel te koop is en niet speciaal
in de revalidatievakhandel of soortgelijke winkels en die qua prijs niet (aanzienlijk) duurder is
dan vergelijkbare. De Centrale Raad heeft aangegeven dat als het gaat om vervanging van een
zaak die nog (lang) niet afgeschreven is en als het gaat om een persoon die een inkomen heeft
dat door onvermijdbare kosten op grond van de handicap onder de bijstandsnorm komt,
wellicht een uitzondering op dit principe gemaakt moet worden.

Lid 11 Collectieve voorzieningen.
Dit zijn Wmo-voorzieningen die individueel worden verstrekt maar die toch
door meerdere personen tegelijk worden gebruikt. Het collectief vraagafhankelijk vervoer
(CVV) is het meest duidelijke voorbeeld.
C W is geen algemene voorziening, omdat de normale aanvraagprocedure geldt, er een
beschikking wordt afgegeven en bezwaar en beroep mogelijk is..
Lid 12 Voorliggende voorziening.
Voorliggende voorzieningen kunnen zijn algemeen gebruikelijke voorzieningen, algemene
voorzieningen of collectieve voorzieningen.. Bij deze voorzieningen is de functie bepalend:
zij gaan voor individuele voorzieningen.
Lid 13 Wettelijk voorliggende voorziening.
De wettelijk voorliggende voorzieningen zijn die voorzieningen in wetgeving en in
regelgeving vastgelegd, die op basis van artikel 2 van de wet voorgaan op de Wmo. Te
denken valt hierbij aan onder meer de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten, de Wet op de kinderopvang, de verschillende arbeidsongeschiktheidswetten.
Als een wettelijk voorliggende voorziening het probleem kan oplossen is er geen aanspraak
op maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo, zo is in artikel 2 Wmo bepaald.
Lid 14 Individuele voorziening.
In dit lid wordt de individuele voorziening gedefinieerd. Deze is niet voor iedereen
beschikbaar, maar uitsluitend voor diegenen die onder artikel 4 van de wet vallen. Er wordt
individueel onderzoek gedaan naar de noodzaak van deze voorziening, de voorziening wordt
bij beschikking toegekend en er staat bezwaar en beroep open. Verder zijn alle regels van de
Wmo van toepassing, zoals die rond eigen bijdragen en eigen aandeel.
Lid 15 Gebruikelijke zorg.
Als in een leefeenheid meerdere personen wonen hebben zij gezamenlijk de taak al het zich
voordoende huishoudelijke werk te verrichten. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de
verdeling en dit uitgangspunt heeft een verplichtend karakter. In de beoordeling hiervan wordt
rekening gehouden met wat er van die perso(o)n(en) verwacht mag worden gezien hun
leeftijd.
Lid 16 Respijtzorg
De definitie spreekt voor zich.
Lid 17 Voorziening in natura.
Omschreven is in dit lid wat een voorziening in natura is.
Lid 18 Persoonsgebonden budget.
Dit lid beschrijft het persoonsgebonden budget als een geldbedrag bedoeld om het te bereiken
resultaat te bereiken.
Lid 19 Financiële tegemoetkoming.
Vervolgens wordt omschreven.wat een financiële tegemoetkoming is. Daarbij wordt
gesproken over een forfaitair bedrag, een bedrag waarbij geen rekening is gehouden met het
inkomen of met de werkelijke kosten.

Lid 20 Mantelzorger.
Dit geeft een begripsomschrijving van de mantelzorger. Daarvoor is aansluiting gezocht bij de
begripsomschrijving van mantelzorg zoals de wet die geeft in artikel 1 lid 1 onder b.
Lid 21 Hoofdverblijf. ■
Het begrip hoofdverblijf biedt nogal eens problemen. Het begrip is omschreven naar het
aantal nachten dat men doorbrengt. Bij twijfel kan de plaats waar per jaar de meeste nachten
worden doorgebracht, beschouwd worden als de plaats waar iemand zijn hoofdverblijf heeft.
Dit kan een rol spelen als iemand meerdere plaatsen heeft waar een groot deel van het jaar
wordt doorgebracht, zoals personen die het jaar deels in het buitenland doorbrengen, personen
die deels in een AWBZ-instelling verblijven en deels elders, enz.

Hoofdstuk 2 De te bereiken resultaten
Algemeen.
Hoofdstuk 2 is het hart van de verordening. Hoofdstuk 2 betreft de te bereiken resultaten, die
afgeleid zijn uit de in artikel 4 genoemde doelstellingen van de compensatieplicht.
Er zijn hieruit 8 te bereiken resultaten afgeleid:
a.
een schoon en leefbaar huis;
b.
beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften;
c.
beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding;
d.
het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren;
e.
wonen in een geschikt huis;
f.
zich verplaatsen in en om de woning;
g.
zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en
h.
de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan
recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten.
Op deze 8 terreinen heeft het college een resultaatverplichting: door de te nemen algemene of
individuele maatregelen moet het gestelde resultaat bereikt kunnen worden. Ook de Centrale
Raad spreekt over resultaatverplichting, bijvoorbeeld in de eerdergenoemde uitspraak van
december 2010.
Deze resultaten zijn afkomstig uit de eerste bouwsteen die het resultaat was van het VNGproject "De Kanteling" en is als brochure onder de titel "Denken in resultaten.
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Hoofdstuk 3 Het gesprek.
Algemeen.
Het gesprek is voor iedereen die voor het eerst een beroep doet op de compensatieplicht in het
kader van de Wmo de logische start. Wie door eerdere aanvragen en een eerder gesprek al
bekend is kan wellicht de fase van het gesprek overslaan. Dit zal niet altijd het geval zijn. Na
een gewijzigde situatie kan het van belang zijn een nieuw of een aanvullend gesprek te
houden.
Tijdens het gesprek wordt - geheel uitgaande van degene die aangeeft behoefte te hebben aan
compensatie, verder belanghebbende genoemd - een complete inventarisatie gemaakt. Deze
inventarisatie heeft nadrukkelijk het startpunt bij de belanghebbende en inventariseert:
- De beperking, het chronisch psychisch probleem of het psychosociaal probleem dat
basis is van de behoefte aan compensatie;
- De mogelijTkheden die de belanghebbende ondanks dit probleem heeft;
- De onmogelijkheden waar belanghebbende op basis van het ondervonden probleem of
de ondervonden problemen ondervindt;
- De resultaten die belanghebbende op de verschillende terreinen weergegeven in de
diverse hoofdstukken van deze verordening wil bereiken;
- De mogelijkheden die belanghebbende heeft om deze resultaten via eigen oplossingen,
via algemene voorzieningen, via algemeen gebruikelijke voorzieningen of via
collectieve voorzieningen te bereiken;
- De hierna overblijvende problemen en daarvan af te leiden te bereiken resultaten
doelen die vragen om een individuele voorziening op één van de in artikel 4 lid 1
omschreven gebieden.
Het gesprek staat op zich los van een aanvraag voor een individuele voorziening in het kader
van prestatieveld 6 van de Wmo (artikel 1, lid 1 onder g sub 6 Wmo). Dit is van groot belang
om te voorkomen dat er een claimgerichte invulling van de Wmo plaatsvindt, welke invulling
in strijd is met de doelstelling van de Wmo2. Dat heeft consequenties. Wanneer iemand met
een claimgerichte aanvraag komt en die uitsluitend claimgericht behandeld wil zien kan dit
betekenen dat een gemeente moeilijk maatwerk kan leveren.
Omdat het op zich al van belang is dat het gesprek uitmondt in volstrekte duidelijkheid over
datgene wat in het gesprek is aangegeven, is er voor gekozen dit gesprek uit te laten monden
in een verslag (aan.de hand van een lijst met te bespreken punten), dat door de beide
deelnemers aan het gesprek voor akkoord wordt getekend, zodat hier later geen
onduidelijkheid over kan bestaan. Dit wil niet zeggen dat de deelnemers door deze
handtekening aan het verslag worden vastgepind (situaties en inzichten kunnen immers
veranderen) maar wel dat datgene wat het resultaat van het gesprek is op een voor de
participanten begrijpelijke en waarheidsgetrouwe wijze is vastgelegd.
Bij het gesprek zal het begrippenkader van de ICF, de International Classification of
Functions, Disabilities and Impairments, uitgangspunt zijn3.
'

2

Zie Rb. Roermond, 05-01-2010, reg. nr. 09/824 WMO, LJN BK8747: "De rechtbank is verder van
oordeel dat het onderzoek van verweerder er ten onrechte niet op gericht is geweest vast te stellen welke
voorziening in het individuele geval van eiser is aan te merken als een compenserende voorziening als bedoeld in
artikel 4 van de Wmo, maar dat verweerder ermee heeft volstaan te beoordelen of eiser aanspraak kan maken op
de gevraagde voorziening en derhalve slechts de claim heeft beoordeeld."
3
Toelichting amendement van het lid van Miltenburg c.s. TK 2005-2006, 30131 nr. 65: "Voor de gemeentelijke
uitvoeringspraktijk biedt de International Classification of Functions, Disabilities and Impairments (ICF
classificatie) een uniform begrippenkader dat als grondslag kan dienen om de behoefte aan voorzieningen in
individuele gevallen vastte stellen."
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Het gesprek zal alleen gevoerd kunnen worden door een persoon die ter plekke uitstekend
bekend is: kennis van alle in de regio aanwezige mogelijTkheden aan algemene, algemeen
gebruikelijke, collectieve en ook individuele voorzieningen is onmisbaar voor het goed
voeren van een gesprek. Na dit gesprek moet een gemeente er immers van uit kunnen gaan dat
alle voorliggende, door belanghebbende zelfstandig aan te spreken mogelijkheden, bekeken
zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat dit na een aanvraag alsnog beoordeeld moet worden.
Mocht de gemeente nadat een aanvraag is ingediend, behoefte hebben aan een medisch advies
of een onderzoek door een deskundige van een andere discipline, dan vindt dit na het gesprek
plaats. Een dergelijk onderzoek past niet in een procedure als het gesprek waarbij
belanghebbende en zijn wensen en persoonlijke kenmerken het uitgangspunt is en dat niet
gericht is op een bepaalde individuele voorziening.
In praktijk zal er een lijst gebruikt gaan worden (op basis van de ICF-codering) aan de hand
waarvan het gesprek gevoerd zal worden. Een dergelijke lijst is van belang om te zorgen dat
er geen enkel mogelijk van belang zijn punt vergeten wordt. Dit betekent niet dat het gesprek
een starre opzet kan nebben: naast structuur die door de professional aangebracht kan worden,
is er de richting die de belanghebbende aan het gesprek geeft.
Artikelgewijs.
Artikel 3 Scheiding aanmelding en aanvraag
Dit artikel bepaalt dat er een scheiding wordt aangebracht tussen een aanmelding en een
aanvraag. In een drietal situaties, namelijk
« wanneer iemand zich voor het eerst meldt voor een individuele voorziening
« wanneer iemand zich niet voor het eerst meldt, maar wanneer er sprake is van
gewijzigde omstandigheden die een nieuw gesprek rechtvaardigen
« of indien ofwel belanghebbende ofwel de gemeente dat gewenst vindt, dient een
aanvraag voorafgegaan te worden door het gesprek.
Globaal kan gesteld worden dat een aanvraag pas gedaan kan worden als op basis van een
gesprek een uitgebreide inventarisatie heeft plaatsgevonden en alle mogelijke niet-individuele
voorzieningen al zijn beoordeeld. Dat betekent dat het voor de gemeente duidelijk moet zijn
dat er geen andere oplossingen zijn dan een individuele oplossing en dat de te bereiken
resultaten en de manier waarop die resultaten bereikt kunnen worden vastgelegd zijn en
beoordeeld als vallend onder de Wmo.
Dit uitgangspunt wordt terzijde gezet als betrokkene aangeeft direct een aanvraag te willen
doen. Dan zal het gesprek tijdens de aanvraagprocedure plaats kunnen vinden in de vorm van
het noodzakelijke gemeentelijke onderzoek. Op basis van de AWB mag iedereen een
aanvraag doen en kunnen we als gemeente het gesprek niet afdwingen.
Artikel 4 Aanmelding voor een gesprek
Artikel 4 bepaalt in lid 1 dat een gesprek aangevraagd wordt middels een aanmelding. Het
gesprek leidt niet tot een bescMTkking, dus er is geen sprake van een aanvraag die de regels
van de Algemene wet bestuursrecht dient te volgen. Daarom kan een aanmelding ook
telefonisch en mondeling worden gedaan, hetgeen niet voor een formele aanvraag, zoals in
Hoofdstuk 4, geldt.
Lid 2 van artikel 4 bepaalt dat als een aanvraag voor een gesprek is ingediend binnen 4
werkdagen een afspraak voor het gesprek gemaakt dient te worden. Dit is van belang, omdat
de belanghebbende direct het gevoel dient te hebben serieus genomen te worden. Een vlotte
afspraak duidt daar (onder andere) op. Een aanmelding die daarna gedurende enkele weken
blijft zonder enige activiteit rond het maken van een afspraak wekt niet het vertrouwen dat
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men serieus wordt genomen. Bovendien geeft een aanmelding aan dat betrokkene een
probleem ervaart. Het is van belang te laten blijken dat er vaart gezet wordt achter het
oplossen van een probleem. En tot slot mag de extra stap van het gesprek niet leiden tot
tijdverlies, het gesprek zou moeten leiden tot tijdwinst.
Artikel 5 Het gesprek
Artikel 5 geeft de spelregels van het gesprek aan.
In lid 1 is vastgelegd dat het gesprek in principe bij de belanghebbende thuis wordt, gevoerd.
Er is een aantal argumenten aan te voeren waarom dit de meest geschikte plek is: het is de
vertrouwde omgeving van betrokkene en dus gedraagt deze, zo blijkt uit ervaring, natuurlijker
gedragen, een professional kan zich gemakkelijker aanpassen aan wisselende plaatsen dan een
niet-professional, het is relevant de leefomgeving van de belanghebbende te zien om de loop
van het gesprek beter te begrijpen, enz. Als belanghebbende aangeeft het gesprek liever elders
te voeren, is dit mogelijk, in bijvoorbeeld het gemeentehuis.
Lid 2 geeft aan dat het ICF de basis is voor het begrippenkader van het gesprek. Dit wil niet
zeggen dat het ICF op tafel moet komen of dat belanghebbende bekend moet zijn met het ICF.
Het ICF zal aan de basis liggen van de lijst met de bespreken punten en de daarbij te
gebruiken begrippen. Wel betekent dit dat de professional het ICF in al zijn aspecten dient te
kennen. Zonder deze kennis is het gesprek niet goed te voeren. Er zal dan wel sprake zijn van
een gesprek, maar niet een gesprek toegespitst op de kenmerken, karakteristieken en met
name doelstellingen zoals die in de Wmo bedoeld zijn.
Lid 3 bepaalt dat als de aanmelding gedaan is door een mantelzorger, het gesprek met de
mantelzorger en zo mogelijk ook met degene die door de mantelzorger verzorgd wordt,

