Aan: het College van
Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Leiden
Postbus 9100
2300 PC Leiden.
Leiden, 15 juni 2006.
betreft: pré -advies inzake Adviesaanvraag Verordening Maatschappelijke
Ondersteuning.

Geacht College,
Hartelijk dank voor de conceptversie van de Verordening Maatschappelijke
Ondersteuning die wij ter advisering van u kregen toegestuurd.
Algemeen
Zoals u in het begeleidend schrijven bij de stukken al aangaf staat het uitbrengen
van het advies onder enige tijdsdruk. Ook de modelverordening die door de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is ontwikkeld en die ten grondslag
ligt aan de modelverordening van de gemeente Leiden, is onder tijdsdruk tot stand
gekomen.
Reden waarom in het bestuurlijk overleg tussen de VNG en de coalitie van
cliëntenorganisaties: de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad),
de Federatie van Ouderverenigingen (FvO), de samenwerkende ouderenorganisaties(CSO) en het platform GGZ is afgesproken dat totstandkoming van
een modelverordening die tegemoet komt aan de echte intenties en inhoud van de
Wmo meer tijd vergt. Men heeft de afspraak gemaakt in de loop van 2007 een
nieuwe modelverordening uit te brengen, die aan alle vereisten voldoet, waarbij
ervaringen opgedaan met de nu voorliggende modelverordening worden meegenomen. Met deze definitieve modelverordening kunnen gemeenten in 2008
een eigen verordening opstellen, die recht doet aan de opdracht die in de Wmo
besloten ligt.
Daarom adviseren wij U deze verordening voor één jaar vast te stellen.

Centraal bij de Wmo staat de participatiemogelijkheid voor en de keuzevrijheid
van de klant, waarbij de gemeente voor de uitdaging staat te denken en te handelen
vanuit:
oplossingen i.p.v. voorzieningen,
de eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager,
de lokale en individuele situatie,
geen absolute boven- en ondergrenzen en
flexibiliteit en innovatie
Bij de individuele toekenning spelen een aantal factoren een rol:
- medische factoren zoals ziekte, aandoening, letsel:
- persoonlijke factoren zoals leeftijd, opleiding, levensgewoonten;
- externe factoren zoals afwezigheid van hulpmiddelen, houding van mensen.
Deze drie factoren hebben invloed op de participatiemogelijkheden en moeten wil de gemeente maatwerk kunnen leveren- samen met de aanvrager in samenhang
worden bezien en gewogen.
Dit proces zou dus vooraf moeten gaan aan een concrete aanvraag in het kader van
de Wmo.
De concept verordening laat dit proces buiten beschouwing. Het zou kunnen dat U
er vanuit bent gegaan bij het schrijven van deze verordening dat dit proces al heeft
plaats gevonden. Dan zou het aanbeveling verdienen dit in een inleiding aan te geven
omdat de inhoud vanuit dit perspectief gelezen en begrepen moet worden.
Indien U hier niet van uit bent gegaan dan gaat U voorbij aan de essentie van de Wmo
namelijk dat in gezamenlijkheid en redelijkheid wordt besloten wat de meest adequate
en de daarbij horende goedkoopste compensatie is, waarna een concrete aanvraag
gedaan kan worden naar één of meerdere producten zoals omschreven in de
verordening.
Tot slot willen wij het belang van een regionale afstemming onder Uw aandacht
brengen. Leiden - als grote gemeente - kan bepalend zijn bij het neerzetten
van een Wmo verordening die uitgaat van de cliënt, een Wmo verordening die
maatwerk levert.
Opmerkingen over de concrete tekst van de conceptverordening.
Bij de begripsbepalingen missen wij een omschrijving van de begrippen vrijwilliger
en aanvrager. Daarnaast lijkt het ons gewenst in de toelichting bij art.1 lid e aan te
geven wat de wet in art.1, eerste lid, sub b onder mantelzorger verstaat.
Bij diverse artikelen zijn nadere vragen te stellen. Twee voorbeelden:
art. 2. 2e: geldt dit ook als het inkomen drastisch is afgenomen?
art. 20 e: wat als er geen aangepaste woning beschikbaar is, heeft de
aanvrager die voor het eerst zelfstandig gaat wonen geen
recht op een aanpassing?

Wij stellen U voor de concept-tekst van de verordening artikelsgewijs door
te nemen met een beperkt aantal ervaringsdeskundigen uit de achterban van
de Adviesraad Gehandicaptenbeleid, en mogelijk ook met vertegenwoordigers
uit de twee andere adviesraden: de AOL en de Cliëntenraad SoZa, zodat wij
in dit advies geen uitputtende opsomming van vragen/opmerkingen behoeven
te maken.
Graag vernemen wij van U hoe het tijdpad voor de totstandkoming van de
definitieve Leidse verordening er uit gaat zien. Dit om tijdig mee te denken en
een adequate inbreng te kunnen leveren in het proces.

In de hoop u met dit pré-advies van dienst te zijn geweest.
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