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Betreft: concept verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015’.
Geacht College
De RMDO stemt in grote lijnen in met het voorgelegde concept ‘Verordening Maatschappelijke
Ondersteuning 2015 Zeeuws Vlaanderen’. Het regelt de technische procedure voor toekenning van
hulp c.q. ondersteuning zoals die in de wet is geregeld en in voorgaande jaren is voorbereid.
Rest ons een aanvullende opmerking, gevolgd door een aanbeveling voor een aanpassing van de
verordening. In uw conceptnotitie voor de Commissie Samenleving/Middelen, voorlaatste alinea
pagina 1, stelt u:
“De verordening WMO 2015 is vooral een procedure verordening. Er dient telkens een
zorgvuldige toegangsprocedure doorlopen te worden om de hulpvraag van de cliënt, zijn
behoeften en de gewenste resultaten helder te krijgen, om te achterhalen wat de cliënt op
eigen kracht, met gebruikelijke hulp, mantelzorg of hulp van zijn sociaal netwerk dan wel door
het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten kan doen om zijn zelfredzaamheid en
participatie te handhaven of te verbeteren, om te bepalen of zo nodig met gebruikmaking van
een algemene voorziening kan worden volstaan, of dat een maatwerkvoorziening nodig is, en
of sprake is van een voorliggende of andere voorziening die niet onder de reikwijdte van de
Wmo 2015 valt”.
In deze stelling wordt de noodzaak van een sociaal netwerk en maatschappelijke participatie
benadrukt. Het hebben van of het organiseren van een sociaal netwerk is bij bijvoorbeeld ouderen,
mensen met beperking, mensen met een chronisch ziektebeeld of sociaal minder ontwikkelde
inwoners, niet automatisch aanwezig. De stelling noemt ook voorzieningen die niet onder de reikwijdte
van de Wmo vallen.
Uit de concept verordening leest de RMDO dat voorzieningen voornamelijk worden gelinkt aan
hulpmiddelen en mogelijk aanvullende diensten als huishoudelijke hulp of in uiterste gevallen
ondersteunende begeleiding. Dit is dus de technische uitvoering na constatering en besluit over de
hulpvraag.
De RMDO heeft in voorgaande onderzoeken en rapportages/adviezen aan uw college het belang
onderstreept van goed georganiseerde en door dorpsraden en grote maatschappelijke organisaties en
verenigingen ondersteunde ontmoetingsplaatsen in kernen.

Deze ontmoetingsplaatsen zouden een aanmerkelijke bijdrage kunnen verlenen aan het ontwikkelen
en ondersteunen van sociale netwerken zodat deze een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en
participatie van de kernbewoners. Dergelijke ontmoetingsplaatsen zijn in principe voorzieningen die
buiten de Wmo vallen, maar die wel degelijk een functie hebben om de Wmo op een verantwoorde en
kostenbesparende wijze te laten functioneren. In de gemeentelijk visie hebt u het belang van deze
ontmoetingsplaatsen in kernen onderschreven.
De RMDO merkt verder op dat u in de toelichting op de verordening onder artikel 1 een van de
definitie van de Wmo afwijkende terminologie hanteert namelijk het begrip : “algemeen gebruikelijke
voorziening. Weliswaar geeft u aan dat het begrip “gebruikelijke hulp” wel in de Wmo is gedefinieerd
maar schept u verwarring door de combinatie van begrippen in de term: algemeen gebruikelijke
voorziening. Daarom geven wij u in overweging in de concept verordening, artikel 1, het eerste
(algemeen gebruikelijke voorzieningen) en tweede streepje (andere voorzieningen), te vervangen door
de volgende beschrijving:
“algemene voorzieningen: aanbod van producten, diensten of activiteiten dat,
voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden
gebruikers, toegankelijk is en die algemeen verkrijgbaar zijn tegen aanvaardbare
Daaronder zijn begrepen de door de gemeente ondersteunde diensten zoals
ontmoetingsplaatsen in kernen beschikbaar zijn of beschikbaar komen.”
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Door deze aanpassing heeft de gemeente de vrijheid om de diensten van goed functionerende
ontmoetingsplaatsen in de nabije toekomst en naar behoefte te integreren in de uitvoering van de
Wmo. Door insertie van deze beschrijving kan het gebruik van ‘algemeen gebruikelijke voorzieningen’
worden vervangen door ‘algemene voorzieningen’ in verdere artikelen van de concept verordening
waardoor de toepasbaarheid en flexibiliteit van de verordening voor de gemeente aanmerkelijk
toeneemt.
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