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Aan de gemeente Haaksbergen 
t.a.v. het College van B&W 
Postbus 102 
7480 AC Haaksbergen 

 
 
Van:   Participatieraad Haaksbergen 
Uw kenmerk:  nti 5.14176 
Haaksbergen,   7 maart 2015 
 
 
Onderwerp:   Inspraak Nadere regels Wmo 
 

 

Geacht college, 

 

Op 11 februari 2015 ontvingen wij het verzoek advies uit te brengen over het ontwerp “Nadere 
regels maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen”. In de periode 11 februari -  4 maart 2015  
besprak de Participatieraad Haaksbergen deze Nadere regels, waarna onderstaand advies werd 
vastgesteld. 
 
De participatieraad stelt vast dat het opstellen van Nadere regels een intensief traject is en tegelij-
kertijd ook een zoektocht naar de juiste omschrijving van diensten, procedures en normen.  
 
Voor alle inwoners van Haaksbergen die met deze regels te maken krijgen, moet de inhoud daarvan 
gemakkelijk te begrijpen zijn. Uitgangspunt dient te zijn: het belang van de cliënt met nadruk op de 
eigen regie. Indien nodig is er ondersteuning. Ondersteuning laat de hulpvrager zoveel mogelijk de 
eigen regie en verantwoordelijkheden behouden of werkt daar naar toe.  
  
In dit eerste advies van de Participatieraad proberen wij ons te verplaatsen in ‘de’ inwoner van 
Haaksbergen. Wij hebben gelet op de leesbaarheid op basis van helder taalgebruik en consistentie 
van de tekst. Verder moet als attitude doorklinken:  uitgaan van eigen ideeën, meedenken en de wil 
om zo adequaat mogelijk te ondersteunen. 
 
De centrale vraag voor ons is: voor wie zijn deze Nadere regels bedoeld? Voor de leden van de 
gemeenteraad? Hulpverleners? Ambtenaren? Ons inziens allereerst voor de inwoners van 
Haaksbergen als direct belanghebbenden en daarmee ook allen die daarbij betrokken worden.   
 
Daarom heeft het onze voorkeur deze teksten zó te (her)schrijven dat iedere belanghebbende via 
toegankelijke taal kan nagaan wat er met de nadere regelingen wordt bedoeld.  
 
Onze belangrijkste aanbevelingen per onderdeel zijn: 
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• Samenvatting 
Het zou de duidelijkheid vergroten als in de Samenvatting de artikelen 2, 5, 6 en 10 van de 
“Verordening maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen” niet alleen worden opgesomd 
maar worden gevolgd door de omschrijving. Dan wordt direct duidelijk dat de nadere regels 
de uitwerking bevat van: 
a.  Procedureregels aanvraag maatschappelijke ondersteuning (art. 2); 
b.  Regels voor PGB (art. 5); 
c.  Regels voor bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen en algemene voor-

zieningen (art. 6) en 
d.  Nadere regels waardering mantelzorgers (art. 10). 
 

• Nog andere regelingen? 
Op grond van het Beleidsplan Wmo 2015 – 2018 veronderstelden wij dat er nog meer nadere 
regels maatschappelijke ondersteuning te verwachten zijn. Voor de volledigheid zou dit in de 
samenvatting kunnen worden vermeld. Hierbij denken wij aan nadere uitwerking van regelin-
gen met betrekking tot:  

 
- Kortdurend Verblijf; 
- Beschermd wonen; 
- Extra kosten bij chronische ziekte of handicap en  
- nadere regeling  van de nazorg en waakvlambegeleiding.  

 

• Artikel 1. Begripsbepalingen 
Onze indruk is dat de keuze voor de begripsbepalingen a. t/m f. nogal arbitrair is. Ons advies 
is om nog eens kritisch na te gaan of deze opsomming voor belanghebbende ook werkelijk de 
meest relevante is en of de inhoud van de omschrijving ook echt duidelijk genoeg is.   
Voorbeeld daarvan is punt f. Dit blijft een nogal cryptische omschrijving als niet wordt toege-
licht wat een ‘Wlz bewoner’ is,  wat ‘een indicatie’ in deze context betekent en wat het 
inhoudt dat deze bewoner deze indicatie verzilvert (in de tekst staat abusievelijk ‘verzilverd’) 
in de Wet langdurige zorg.   
  
In het vervolg van de Nadere regels komen meer begrippen voor die niet direct vanuit de 
context helder zijn. Bijvoorbeeld begrippen als: ‘maatwerkvoorziening’ , cliëntondersteuning, 
bezoekbaar maken van een woning etc.   
 
Als ieder artikel adequate toelichtingen bevat, zou het artikel Begripsbepalingen – ook gelet 
op de geringe omvang van de Nadere regels -  wellicht kunnen vervallen.   

 

• Artikel 2. Melding hulpvraag 
Met betrekking tot de Melding hulpvraag adviseren wij duidelijker aan te geven dat iedereen 
op verschillende manieren via de Noaberpoort / CIMOT om hulp kan vragen. En dat deze 
vraag in behandeling genomen en geregistreerd wordt. Het moet duidelijk zijn dat  ‘het 
college’ formeel als verantwoordelijk orgaan optreedt maar dat de reële werkzaamheden 
aan deskundigen zijn gedelegeerd. 
 

• Artikel 3. Cliëntondersteuning 
Het zou de duidelijkheid bevorderen als in artikel 3 helder wordt wat er onder cliëntonder-
steuning wordt verstaan. Dit begrip wordt niet verklaard binnen hoofdstuk 1 Begripsbepa-
lingen. Wij adviseren de aard, inhoud en verantwoordelijkheid van een door het college 
aangeboden gratis cliëntondersteuning duidelijk te omschrijven. Hierdoor laat het college  
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weten het belangrijk te vinden dat  voor iedereen cliëntondersteuning beschikbaar is. Ook 
het vermelden dat de hulpvrager zelf cliëntondersteuning kan organiseren via andere 
organisaties, belangengroepen, ervaringsdeskundigen etc. verhoogt de participatiegraad en 
benadrukt het belang van eigen regie.   
 

• Artikel 4. Vooronderzoek; indienen persoonlijk plan 
Ons advies is om in dit artikel meer aandacht te geven aan de eigen regie van belangheb-
benden. Wij willen benadrukken dat iedere burger op een vormvrije manier een beroep kan 
doen op hulp zoals deze door / via de gemeente in het kader van de Wmo 2015 wordt ver-
strekt.  Daarin past een voorschrift dat de hulpvrager door het college in de gelegenheid 
wordt gesteld  “gedurende zeven dagen na de melding (..) het plan te overhandigen” 
eigenlijk niet. Als er al een termijn genoemd zou moeten worden dan zou dit overeenkomstig 
andere termijnen niet moeten gaan om ‘zeven dagen’, maar om  “zeven werkdagen”.  
 
Eigen ideeën zijn daarbij de basis en ingeval deze niet duidelijk genoeg zouden zijn, wordt 
men daarin via de Noaberpoort ondersteund, zodat er vraagverduidelijking ontstaat. Het 
leveren van maatwerk staat voorop. Hierbij denken we expliciet dit na te streven voor 
doelgroepen zoals LVB en mensen met een psychiatrische problematiek.  

 

• Artikel 5. Gesprek 
Het zou de helderheid van dit artikel vergroten als wordt uitgegaan van het in sub 2 genoem-
de persoonlijke plan van de hulpvrager. De duidelijkheid van uitleg over wat de inhoud en ge-
volgen van het gesprek zijn (sub 1) zou worden vergroot als aangegeven wordt dat de op-
somming in de punten a. t/m j. aard en omvang van de mogelijke gevolgen van het gesprek 
kunnen zijn. Ons advies is expliciet daarin op te nemen dat het uitgangspunt daarbij is: één 
plan, één regisseur en dat alle leefgebieden in het onderzoek kunnen worden betrokken. 
Hiermee  wordt voor de lezer veel duidelijker waarom het brede pallet aan onderdelen (e. 
t/m j.) hier wordt opgesomd.  
Als de hulpvraag zó duidelijk, zó concreet is dat eigenlijk een uitgebreider onderzoek en/of 
gesprek niet nodig is, lijkt ons sub 4 overbodig. 
  

• Artikel 6.  Verslag 
Ons lijken sub 1 en sub 2 hetzelfde te zeggen. 
Ons advies is om dicht bij de tekst en visie van het Beleidsplan Wmo te blijven. Door aan te 
geven dat er met snelheid (uiterlijk binnen 14 werkdagen, d.w.z. in tijd bijna 3 weken?) een 
duidelijk verslag ligt als uitgangspunt voor de hulpverlening. Overigens adviseren wij na te 
gaan of de uiteindelijke genoemde termijn in dit artikel (nog) in overeenstemming is met de 
Toelichting hierop. In de Toelichting wordt als periode “binnen 7 werkdagen na het gesprek” 
aangehouden. 
  
Het ondersteuningsplan moet alle facetten van de vraagstelling bevatten en de oplossings-
richting aangeven. Dit  moet herkend worden door de hulpvrager, zodat deze verduidelijking 
heeft gekregen van de vraag achter de vraag en zich begrepen voelt in de hulpverlenings-
aanpak. Het moet het plan van de hulpvrager zijn. Dan zal de oplossingsrichting geaccepteerd 
worden en dit de kans op tevredenheid over en borging van goede kwaliteit vergroten. 
 

• Artikel 7. Aanvraag 
Wij adviseren u na te gaan wat het verschil is tussen dit artikel en artikel 2. Uit de omschrij-
ving maken wij op dat de cliënt op een vormvrije manier een aanvraag kan doen. Maar ook 
dat de gemeente (college) daarvoor een aanvraagformulier hanteert. Ons advies zou hierbij 
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zijn om ook concreet aan te geven waar iedere belanghebbende een dergelijk formulier kan 
vinden. Via internet? Aan de balie van het gemeentehuis? In het wijkcentrum?   
 
Het zou toegankelijkheid vergroten als er een aanvraagformulier beschikbaar is als onderdeel 
van een brochure over de Wmo. Te vinden bij ander voorlichtingsmateriaal in het gemeente-
huis. Een dergelijk formulier is dan zonder het te hoeven vragen gemakkelijk te verkrijgen. 
Dit is vergelijkbaar met de mogelijkheid het te downloaden via de website van de gemeente.   
 
De vormvrijheid wordt ons inziens bevestigd in sub 3 waaruit blijkt dat een gespreksverslag 
dat wordt ondertekend door ‘de cliënt’ als “aanvraaals” (bedoeld zal worden  ‘aanvraag’?) 
wordt beschouwd.   
 

• Artikel 8. Advisering 
Duidelijk wat er wordt bedoeld.  
Wij adviseren hierbij op te nemen dat dit altijd zal gebeuren in overleg met / dan wel na 
bekendmaking aan de hulpvrager. Bovendien adviseren wij om de hulpvrager er op te wijzen 
dat deze ook kan voorstellen om een adviesinstantie om advies te vragen als de hulpvrager 
dit van belang acht voor de beoordeling van de aanvraag om een maatwerkvoorziening. Dit 
zien wij nog los van de mogelijkheid voor de hulpvrager zich te allen tijde door anderen te 
laten vergezellen in het proces van overleg en gesprek met het college. 
 
Ons advies is om in dit artikel duidelijk tot uitdrukking te brengen dat er in openheid wordt 
aangegeven waarom en door wie een dergelijk advies wordt gevraagd.  

 

• Artikel 9. Beschermd wonen en opvang 
Wij wijzen erop dat in de titel van het artikel niet ‘opvang’, maar ‘opgang’ staat. 
 

• Artikel 10. Regels voor pgb 
Wij adviseren om kort, concreet te omschrijven wat verstaan wordt onder: 

- Een schoon huis; 
- Ondersteuning zelfstandig leven; 
- Ondersteuning maatschappelijke deelname (is hier dagbesteding bedoeld?); 
- Kortdurend verblijf; 
- Bezoekbaar maken van een woning; 
- Het sociale netwerk. 

 
Wij adviseren art. 10. sub i nog eens kritisch te lezen. Wat houdt de verantwoordelijkheid van 
de aanbieder precies in voor vervoer van en naar dagbesteding? Geldt dit voor zowel het 
bieden van de vervoersmogelijkheden als ook voor het dragen van de kosten van vervoer? 
 
Is het mogelijk dat de zin “Indien noodzakelijk dan wordt dit bepaald…. belemmert” 
incompleet is?  Moet deze zin luiden: ”Indien vergoeding van de vervoerskosten noodzakelijk 
is, dan wordt dit bepaald….enz”.  Uit het volgende artikel (11. sub o.) valt op te maken dat 
een pgb aan te vragen is voor vervoer van en naar dagbesteding. 
Wij adviseren duidelijker aan te geven wat wordt verstaan onder “de korting en de ernst van 
de beperking die het reizen met het openbaar vervoer door de cliënt belemmert”. 
 
Wij adviseren in deze nadere regels ook expliciet aandacht te besteden aan de vraag naar 
vergoeding van kosten van en naar dagbesteding in natura.  
 
Tenslotte viel het ons op dat er wel steeds wordt gesproken over de laagste kostprijs, maar 
nergens specifiek gesproken wordt over verantwoorde prijs / kwaliteitsverhouding. We lezen 
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in art. 1 a.  dat de basis voor de hoogte van een pgb bepaald wordt aan de hand van een door 
de cliënt opgesteld plan. Daarmee gaan we uit van de impliciete veronderstelling dat de 
cliënt zelf tevreden is over kwalitatief goede hulpverlening. Omdat het plan door de cliënt 
zelf is opgesteld, gaan wij ervan uit dat door de cliënt zelf ook beoordeling en borging veilig 
gesteld is.  
 
Op grond van de aandacht voor de grenzen van de financiering via een pgb is ons advies om 
in de titel van dit artikel dit ook te wijzigen in: “Regels voor de hoogte van pgb”.  
 
Voor zover dit te verklaren is, adviseren wij aan te geven waarom: 
 

- een opgeleid persoon met betrekking tot ondersteuning 85% van de kosten in 
natura krijgt en niet 100% zoals wel bij ondersteuning maatschappelijke 
deelname het geval is; 

- iemand met pgb 85% van de kosten in natura krijgt voor vervoer van en naar 
dagbesteding. 

 

• Artikel 11. Hoogte pgb 
Duidelijke informatie, waaruit blijkt dat het de gemeente is die de hoogte hiervan bepaalt. 
 

• Artikel 12. Regels voor bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen en algemene 
voorzieningen 
Wij adviseren art. 12.3 te voorzien van een verduidelijking van wat wordt bedoeld met: “In 
de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4. zevende lid, van de Wmo 2015…. enz.” Wij vermoeden 
dat er bedoeld wordt aan te geven dat de gemeente Haaksbergen gekozen heeft voor het 
CAK als instantie die zowel de hoogte van de bijdrage vaststelt als deze ook int. De Wmo-
wettekst blijkt ook de mogelijkheid te bieden dat een andere instantie deze bijdrage vaststelt 
en dat dan het college er voor zorgt dat “aan het CAK mededeling wordt gedaan van de 
bijdragen die door de bedoelde instantie zijn vastgesteld (..)”. 
 
Wij adviseren om de term “de bijdragen van” te vervangen door “de eigen bijdragen van”. 
Ondanks dat de wettekst niet spreekt van ‘eigen bijdrage’, maar van ‘bijdrage’ wordt  het 
begrip ‘eigen bijdrage’ door iedereen direct beter begrepen.  
 
Voor een beter begrip voor onszelf de vraag: In hoeverre speelt bij de hoogte van het 
vaststellen van een eigen bijdrage ook het inkomen van de hulpvrager een rol? Het staat 
nergens expliciet benoemd. Mocht met “de inkomensbedragen” (sub 5) de hoogte van het 
eigen inkomen zijn bedoeld, dan adviseren wij dit als zodanig concreet ook zo te benoemen. 
 
Om tegemoet te komen aan grotere duidelijkheid adviseren wij het geciteerde art. 394 van 
Boek 7 BW toe te lichten. Mogelijk volstaat de aanvulling tussen haakjes zoals bijvoorbeeld: 
(verwekker, die onderhoudsplichtig is voor het kind)     
 

• Artikel 13. Nadere regels waardering mantelzorgers 
Wij adviseren in dit artikel kort aan te geven dat de waardering voor mantelzorgers één 
onderdeel is van het beleid  waarmee de gemeente vorm geeft aan het recht op steun aan 
mantelzorgers. 
 
Omdat het de wettelijke plicht van het college is de waardering voor mantelzorgers vorm te 
geven, adviseren wij het woord “kan” te laten vervallen.  Mogelijk zijn er nog meer goede 
ideeën dan de drie hier genoemde. Een combinatie lijkt haalbaar met inschakeling van het 
Steunpunt Mantelzorg Haaksbergen en ieder die hierin een rol kan spelen.  
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Wij adviseren – indien nodig - tijdig een voorbereidingsgroep te formeren, die invulling geeft 
aan de waardering mantelzorgers. Een eerste thema zou kunnen zijn: werk en mantelzorg.   
Eén van de aansprekende voorbeelden van organisaties die mantelzorg ondersteunen is o.a. 
Unipro.   
     

• Artikel 14. Inwerkingtreding 
Inherent aan de eigen beleidscyclus van de gemeente is de datum van inwerkingtreding 
daarvan afhankelijk en niet die van de in dit ontwerp (nog) gekozen datum 10 maart 2015. 

 
Wij hopen hiermee een constructieve bijdrage te leveren aan het uiteindelijk vaststellen  van 
beleidsregels in het kader van de Wmo 2015. 
 
Wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leendert van Herk 
Voorzitter Participatieraad Haaksbergen. 


