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Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Gooise Meren
t.a.v. mw. L. de Groot

                                                                           

                                                                                     Naarden, 24 juni 2017

Zeer geacht College,

betreft : uw adviesaanvraag  Verordening Wmo 2018  en Nadere Regels Wmo 2018.

Hierdoor berichten wij u dat ons Beraad zich kan vinden in de inhoud van genoemde documenten, 
zij het met de volgende opmerkingen.

Verordening:

Artikel 4 lid 3, eerste zin: het is niet duidelijk wat met “hiervoor “ bedoeld is. Wij nemen aan dat 
bedoeld is “voor het onderzoek” en adviseren dat ook te schrijven.
Artikel 5 lid 3: is met “bij het gesprek “ bedoeld voorafgaand aan of tijdens het gesprek? 
Geadviseerd wordt dit te preciseren.
Artikel 6 lid 1: wij stellen voor om voor  “weergave “ schriftelijk in te voegen.
Artikel 7 lid 1: adviseren wij ter verduidelijking op te nemen: “De aanvraag wordt pas in 
behandeling genomen....”
Artikel 8 lid 5a: wij adviseren om “ de noodzaak tot ondersteuning “ te vervangen door  de vraag 
om ondersteuning. Een noodzaak is immer niet vermijdbaar. 
Lid b: “de voorziening “vervangen door  de vraag om de voorziening.
Artikel 11 lid 1, a : deze zin is niet duidelijk. Vermoedelijk is, in het eerste gedeelte van de zin 
bedoeld met ” waardering “, waarneming. Het tweede gedeelte van de zin lijkt hetzelfde te bepalen 
als lid b. Geadviseerd wordt om in lid a achter hulpverlener een punt te zetten en het resterende 
gedeelte van die zin te verwijderen.
Lid 2 a : “over hoe hij het pgb gaat besteden “ Wij menen dat dat technisch onmogelijk is. Het pgb 
moet eerst toegekend zijn om dat te kunnen besteden. Wij adviseren om achter plan een punt te 
zetten en het resterende gedeelte van de zin te schrappen.
Artikel 14: wij hebben begrepen dat de aanbieder wel de vrijheid heeft om de eigen bijdrage vast te 
stellen, maar dat de Gemeente wel een oogje in het zeil houdt.

Nadere regels

Artikel 3 lid 11, tweede zin: “een cliënt die buiten de gemeente woont “. Wij spraken hier al over, 
maar het is ons toch nog niet duidelijk. Als het een cliënt is van de Gemeente die buiten de 
Gemeente geplaatst is en bijvoorbeeld het huis van haar / zijn ouders wil bezoeken in de Gemeente, 
is het begrijpelijk. De cliënt blijft cliënt van de Gemeente. Betreft het echter een ander die onder de 
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verantwoordelijkheid van een andere gemeente valt, is het geen cliënt van de Gemeente en zijn , in 
het voorbeeld, de ouders de cliënten van de Gemeente. Geadviseerd wordt de bedoeling te 
verduidelijken.
Artikel 5 lid 2: wij adviseren dit artikel kritisch na te lezen.
Artikel 5 lid 7 : wij adviseren achter “ vaste bijdragen “ een punt te zetten en het resterende 
gedeelte van de zin te schrappen.

Tenslotte adviseren wij u om zowel de Verordening als de Nadere Regels nog eens onder de loep te 
nemen en te bekijken op schoonheidsfoutjes.

Hoogachtend,
voor het Beraad Gooise Meren.

A.F.Guépin ( secretaris )


