
Participatieraad Haaksbergen 
Bijlage vragen m.b.t. inspraak Nadere regels en beleidsregels Wmo 
 
Verordening maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen (4.15c) 

1. Art. 3.4b: Wat wordt bedoeld met: “tenzij de cliënt geheel of gedeeltelijk tegemoet komt in 
de veroorzaakte kosten..”; 
 

2. Art. 8.3: Hoe moet dit worden gelezen? Kan de cliënt die gebruik maakt HHT maximaal 2 uur 
hiervan gebruiken om de uitvoerder van deze HHT werkzaamheden voor de mantelzorger te 
laten verrichten?  Bijvoorbeeld ramen aan de buitenzijde van het huis van de mantelzorger 
lappen? 

 
3. Art. 10: Wordt in dit artikel met ‘toezichthoudend ambtenaar’ de functie van toezichthouder 

Wmo bedoeld zoals beoogd in art. 6.1 Wmo 2015?  
 

4. Gaat dr. Gerritsen volgens deze Verordening 21 december 2016 nog ondertekenen? 
 
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen (4.33 e)   

5. In de samenvatting staat dat alleen de artikelen 2,5 en 12 worden uitgewerkt. Behoeven de 
andere artikelen geen uitwerking?  Worden deze later uitgewerkt? 

 
6. Moet  bij het noemen van de Wettelijke basis dan genoemd artikel 10 niet worden 

vervangen door artikel 12? 
 

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen (4.34b)     
7. Art.5,4 en 5,5: Is te allen tijde een technisch rapport van de gecontracteerde leverancier 

nodig  om vast te stellen of een maatwerkvoorziening (langdurig) adequaat functioneert 
alvorens besloten wordt tot vervanging van de maatwerkvoorziening?  Ergo: wordt 
afschrijvingstermijn altijd gekoppeld aan het vaststellen van (nog) adequaat (kunnen) 
functioneren?  

 
8. Art 6.8: De kosten voor een grondige schoonmaak van de woning bij ernstige vervuiling als 

voorwaarde voorafgaande aan huishoudelijke ondersteuning komt voor rekening van de 
cliënt? Wat als deze dat niet kan betalen? 
 

9. Art 9.3: Als een mantelzorger voor  ten hoogste een periode van 72 uur (3 dagen 
aaneengesloten?) gebruik kan maken van een logeersituatie, betekent dit dan ook dat 
respijtzorg in de betekenis van tijdelijk overnemen van de totale zorg in de thuissituatie ook 
voor een periode van ten hoogste 72 uur mogelijk is? Wordt er een limiet gesteld aan het 
aantal keren per jaar dat van respijtzorg gebruik gemaakt kan worden? 
 

10. Art 10: Voorziet deze maatwerkvoorziening ook in de mogelijkheid dat een inwoner van 
Haaksbergen met een verstandelijke beperking die zijn of haar dagbesteding buiten de 
gemeente Haaksbergen heeft, op kosten van de gemeente kan (blijven) bezoeken?  Uiteraard 
onder de voorwaarden zoals genoemd in lid 2. 
 

11. Art. 11,4: Wat wordt verstaan onder een ‘mantelzorgwoning’? Is dat een woning waar 
iemand woont die  mantelzorger is voor iemand  zonder daarmee samen te wonen? Anders?  
 

12. Art. 12: In dit artikel maatwerkvoorziening rolstoel wordt geen melding gemaakt van 
afschrijving, duur van het adequate gebruik, vervanging e.d. Is hier het gestelde in artikel 5 
lid 4 en 5 op van toepassing? 


