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Geacht College,
De compensatieplicht is één van de belangrijkste kernbegrippen uit de Wmo. De
gemeentelijke Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning is een belangrijk
(juridisch) kader waarin tot uitdrukking kan komen hoe de gemeente Leiden hieraan invulling
geeft.
De Adviesraad WMO Leiden heeft kennisgenomen van de concept modelverordening Wmo
van 2 april 2010, onder andere resultaat van het project ‘De Kanteling’ van de VNG. Over
de participatie van de gemeente Leiden in dit project is door de vorige wethouder, de
betrokken beleidsambtenaar en de Adviesraad een aantal malen gesproken. De uitkomst van
die gesprekken is geweest dat de gemeente Leiden (op enige afstand) betrokken wilde zijn bij
dit project.
Het is inmiddels ruim drie jaar geleden dat de Wmo werd ingevoerd. De Adviesraad is van
mening dat deze voorliggende concept modelverordening nù als voorbeeld genomen kan
worden om de invulling van de compensatieplicht binnen de Wmo vast te leggen en verder
te concretiseren. Op deze wijze komt één van de belangrijkste uitgangspunten van de Wmo
ook voor Leiden binnen bereik.
Met betrekking tot de uitwerking van onderdelen van een verordening die zogenaamd
‘Kantelingproof’ is, adviseert de Adviesraad de gemeente met prioriteit aandacht te geven
aan de uitwerking van ‘het gesprek’, voorportaal voor een mogelijk beroep op de Wmo.
Daarnaast vindt de Adviesraad het belangrijk dat dit gesprek aan een aantal voorwaarden
voldoet. Eén daarvan is dat het gesprek gevoerd dient te worden door een persoon die
onafhankelijk van de indicatiestellende instantie kan opereren.
Graag zou de Adviesraad over bovenstaande zaken in gesprek willen gaan tijdens het
komende overleg tussen de wethouder Jeugd, Welzijn, Zorg en Personeelszaken, mevrouw
Roos van Gelderen en de Adviesraad. Wanneer u er belang aan hecht dat wij in de tussentijd
met de betrokken ambtenaren hierover van gedachten wisselen, dan horen wij dat natuurlijk
graag.
Met vriendelijke groet,
Mevrouw S. Lambermont
voorzitter

