
   
 
 
 
 
 
Gemeente Bernheze 
College van B&W 
Postbus 19 
5384 ZG  HEESCH 
 
 
Datum  : 2 december 2019 
Betreft  : Advies verordening Wmo Bernheze 2020 
Bijlage : - 
 
 
 
Geacht College, 
 
Hierbij sturen wij u ons advies inzake de verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
2020 zoals die nu voorligt ter besluitvorming door de gemeenteraad.  
 
De ASD  kerngroep Wmo heeft hierover op 2 december een concept advies voorbereid dat 
door de ASD is beoordeeld en tot bijgaand definitief advies heeft geleid.  
 
Bijgaand een artikelsgewijze behandeling van ons advies: 
 
Algemeen 1: 
De verwijzing naar wetsartikelen bv 2.3.2 , komt vaak voor in deze verordening. Deze zijn 
voor een cliënt die een beroep doet op deze verordening volkomen onduidelijk. Echter 
nergens wordt aangegeven, ook niet in de toelichting, wat die precies inhouden en waaraan 
(minimaal) moet worden voldaan. 
Wij adviseren deze verwijzingen in de toelichting te verduidelijken. 
 
Algemeen 2: 
In diverse hoofdstukken wordt vermeldt dat het college Nadere Regels kan stellen. Het is 
onduidelijk op welke wijze Nadere Regels vastgesteld worden. Wij adviseren daarbij in ieder 
geval de  criteria daarvoor door de gemeenteraad te laten vaststellen met een advies van de 
ASD betreffende die nadere regels. 
 
Wij stellen voor in: 
Art 1 lid c:  
Het laatste gedeelte van de tekst “en niet veel duurder is dan vergelijkbare voorzieningen” 
te schrappen.  Deze toevoeging heeft geen meerwaarde, de toelichting geeft de goede 
uitleg. 
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Art 1 lid k: 
De verwijzing naar “artikel 2.3.2 eerste lid, van de wet” geeft voor een cliënt geen 
duidelijkheid wat er onder wordt verstaan. Zie ook Algemeen 1. 
 
Art 1 lid p: 
Toevoegen aan “---naar zijn mening het meest is aangewezen.” eventueel ondersteund met 
een deskundig medisch advies bv van de huisarts. 
 
Art 2.2 lid 3: 
Het college kan Nadere Regels stellen, zie hiervoor onze opmerkingen onder Algemeen 2. 
 
Art 2.5 lid 1: 
Toevoegen: Cliënten hiervoor een bedenktijd geven omdat ze in eerste instantie zeggen dat 
ze het misschien wel redden en er wat later achter komen dat het toch niet lukt. Als het 
onderzoek dan is afgesloten begint de hele cyclus weer opnieuw. 
 
Art 2.6 lid 1: 
De ASD adviseert hierbij dit onderzoek binnen redelijk overzienbare tijd uit te voeren en 
hierbij de urgentie van de hulpvraag leidend te laten zijn. Uit deskundige(n) verklaring(en) 
kan blijken dat een voorziening voor de aanvrager direct noodzakelijk is. 
 
Hoofdstuk 3: 
ASD geeft het advies om een tijdsframe toe te voegen waarbinnen het onderzoek dient te 
worden gestart en te zijn afgerond, met in acht name van urgentie en zorgvuldigheid. 
 
Art 5.2 lid 1: 
algemeen: langdurig is niet gedefinieerd, graag hier “een termijn vanaf... maanden” 
opnemen. 
lid 1 b: graag toelichten wat onder “gebruikelijke hulp” wordt verstaan; 
lid 1 f: idem t.a.v. “voorliggende voorzieningen” ; 
 
Art 5.2 lid 2 
Er wordt gekozen voor goedkoopst en passend !! Naar mening van de ASD dient kwaliteit 
voorop te staan, daarna passend en vervolgens pas de prijs! “goedkoopst” weglaten in dit 
artikel. 
 
Art 5.3 lid1: 
lid 1 c: “overgang naar een volgende levensfase” deze term dient te worden toegelicht. 
lid 1 g: “goedkoopst” vervangen door “kwaliteit”;  (zie ook 5.2 lid 2) 
lid 1 h: in het artikel wordt verwezen naar verplichting conform wetsartikelen 2.3.8 lid 1en3 
en 
            art 2.4, echter nergens wordt aangegeven, ook niet in de toelichting, wat die precies  
            inhouden en waaraan (minimaal) moet worden voldaan. 
            De ASD adviseert de verplichtingen hier op te nemen als tekst.  
lid 1 i: dit artikel impliceert dat je nooit kan verhuizen of samenwonen. Wie bepaalt de 
noodzaak  
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           van verhuizen?  
           De ASD adviseert hierin een termijn op te nemen indien dit gebeurt op eigen initiatief. 
 
Art 5.4 lid 1: 
lid 1 c: “aard van de woning” en “slechte staat van onderhoud” zijn in het algemeen niet 
verwijtbaar aan de hulpvrager maar vaak aan de verhuurder of eigenaar. 
 
Art 5.8 Nadere regels:  Op welke wijze worden nadere regels vastgesteld, wat zijn de criteria 
daarvoor? De ASD adviseert hierin de gemeenteraad te betrekken en advies van de ASD te 
vragen over die nadere regels? (zie ook Algemeen 2) 
 
Art 6.2 lid a:   
Dit artikel geeft niet aan welke vaardigheidseisen PGB worden gesteld aan de aanvrager. De 
ASD adviseert duidelijke criteria hiervoor te formuleren. 
 
Art 6.2 lid e: 
Dit artikel vereist een resultaat van goede kwaliteit, echter niet is aangegeven door wie en 
hoe dat wordt beoordeeld. De ASD adviseert duidelijke criteria hiervoor te formuleren. 
 
Art 6.4 lid 2: Nadere Regels: idem als bij art 5.8; (zie ook Algemeen 2) 
 
Art 8.2 lid 4: Nadere Regels: idem als bij art 5.8; (zie ook Algemeen 2) 
 
Art 8.3:   Terugvorderen : Wat indien client hiermee/daardoor in schuldenproblematiek 
geraakt? 
De ASD adviseert daarvoor de hardheidsclausule te gebruiken en tijdig dit probleem te 
onderkennen. 
 
Art 9.3   Nadere Regels: idem als bij art 5.8; (zie ook Algemeen 2) 
 
Art 11.1 Jaarlijkse waardering  In dit artikel worden Nadere Regels genoemd, die wel in de 
toelichting worden verduidelijkt. De ASD adviseert dit als zodanig in de verordening op te 
nemen. 
 
Art 12.2 Indexering  in dit artikel worden weer Nadere Regels genoemd zonder verdere 
toelichting; 
idem als bij art 5.8; (zie ook Algemeen 2) 
 
Toelichting bij de verordening 
In de toelichting wordt soms wij gebruikt, soms de gemeente,  dit is niet eenduidig. 
 
Hoofdstuk 3 Resultaten in de toelichting 
Nadere Regels: idem als bij art 5.8; (zie ook Algemeen 2) 
 
In de toelichting op art 5.2 lid 2 wordt geen “kwaliteit” genoemd als criterium! 
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In de toelichting bij titel Hoofdstuk 8  Bestrijding Misbruik of Oneigenlijk Gebruik:   
Nummering is onjuist: Dit moet Hoofdstuk 9 zijn. 
Ook de volgende nummering loopt hierdoor fout  Hoofdstuk 9=10, 10=11 en 11=12 
 
Wij hopen u hiermee van een goed advies te hebben voorzien en blijven uiteraard graag op 
de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Hoogachtend,  
 
 
Adviesraad Sociaal Domein Bernheze 
Gerard van Dijk, voorzitter 
Rosita van Berkom, secretaris 
         
 
c.c.: Marije Gerfen, Erny Bannink 
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