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Geachte heer Reijenga, 
 
Het advies van de Adviesgroep participatie Wmo en WWB over het conceptvoorstel 
wijzigingen van de Verordening voorzieningen Wmo 2013 hebben wij in goede orde 
ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank.  
 
Proces 
De adviesgroep heeft bij het aanpassen van de verordening meegedacht over de inhoud. 
Door dit proces heeft de adviesgroep over de concept verordening een advies kunnen 
geven. Hieronder treft u op hoofdlijnen onze reactie op uw advies aan en kunt u lezen 
wat wij met uw aanbevelingen hebben gedaan. 
 
Inhoudelijke reactie 
Artikel 1 onder C 

In de jurisprudentie is uitgewerkt wat we onder algemeen gebruikelijk moeten verstaan: 

naar de geldende maatschappelijke normen behoort een bepaald artikel of een bepaalde 

dienst tot het gangbare gebruiks dan wel bestedingspatroon van de aanvragende 

persoon. Daarom hoeven gemeenten geen elektrische fietsen of douchebeugels te 

verstrekken. In de loop van de tijd kunnen hierin veranderingen optreden. 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.  

 

Dit betekent, dat wat er op dit moment in een concrete situatie onder ”geldende 

maatschappelijke normen” en “het gangbare gebruiks dan wel bestedingspatroon” wordt 

verstaan gebaseerd is op de huidige geldende maatschappelijke normen op het moment 

van de aanvraag en deze normen zijn geconcretiseerd in de huidige jurisprudentie.  

 



De uitvoering werkt conform de jurisprudentie en houdt zodoende ook rekening met de 

minima.  
 
Artikel 1 sub s 

Om problemen te voorkomen met de definitie gebruikelijke zorg is de definitie 
leefeenheid toegevoegd. Indien een cliënt bijvoorbeeld gaat inwonen bij een 
mantelzorger óf in bijvoorbeeld een mantelzorgunit geplaatst bij de woning, dat is er 
sprake van een leefeenheid. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de mantelzorger. 
Want mantelzorg en gebruikelijke zorg zijn elkaar uitsluitende begrippen. De Wmo 
definieert mantelzorg als zorg die zowel door leden van de leefeenheid als buiten de 
leefeenheid, maar altijd vanuit een persoonlijke relatie tot de cliënt, kan worden 
gegeven.  
 
Artikel 8 lid 6 sub f 

De omschrijving is bewust algemeen geformuleerd, aangezien dit passend is voor de 
verordening. Een verordening bevat algemeen verbindende voorschriften.  
De essentie die wij hebben willen aangeven is, dat de Wmo altijd maatwerk blijft en er 
geen groepen mogen worden uitgesloten.  
 
Artikel 18 nieuw, 1 

In de Wmo is geregeld, dat een individuele voorziening kan worden verstrekt in natura, 
als financiële tegemoetkoming en als persoonsgebonden budget. In de verordening is dit 
omschreven in artikel 15. Een individuele voorziening is een voorziening die individueel 
wordt aangeboden indien een algemene voorziening geen adequate oplossing biedt. Het 
aanvragen en toekennen wordt geregeld in een verordening. Voorbeelden zijn een 
scootmobiel en hulp bij huishouden.  
Een algemene voorziening is een voorziening waar iedereen, of een bepaalde groep 
inwoners, gebruik van kan maken, soms met een lichte toets. De toegang tot algemene 
voorzieningen is laagdrempelig en regelarm en bieden een adequate oplossing voor de 
beperkingen die een persoon ondervindt. Een algemene voorziening is per definitie geen 
individuele voorziening en de Wmo-regels rond financiële tegemoetkoming en eigen 
bijdragen/eigen aandeel gelden niet. Voorbeelden zijn sociale alarmering, 
maaltijdservice, vrijwillige klussendienst e.d. 
 
Een financiële tegemoetkoming wordt dan ook niet verstrekt ten aanzien een algemene 
voorziening. Er is dan ook geen sprake van terugvallen op een individuele voorziening. 
Lid 1 geldt sinds de invoering van de Wmo en Wvg en is ter verduidelijking in de 
verordening geplaatst. Dit heeft geen nadelige gevolgen ten opzichte van de 
omstandigheden van minima van nu en/of in de toekomst in relatie tot voorgaande jaren.  
 

Bij de algemene voorzieningen wordt rekening gehouden met de minima. Voorbeelden 

hiervan zijn de Vrijwillige hulpdienst van het Vrijwilligerspunt, de  

maaltijdenstrippenkaart via Carrefour en de gratis scootmobieluitleenpunten. 

 
Tenslotte 

Wij willen u hierbij nogmaals danken voor uw advies.  
 
Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee goed hebben geïnformeerd. Als u nog vragen 
heeft, dan zien wij uw berichten met belangstelling tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 


