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College van burgemeester en wethouders 
Gemeente Dronten 
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8250 AC  DRONTEN 
 
 
 
Onderwerp:   Gevraagd advies nadere beleidsregels Wmo 
Datum:  26 juni 2020 
Uw kenmerk:  - 
Ons kenmerk:  2006lf02 
 
 
 
Geacht college, 
 
 
 
De ASD heeft haar advies mogen geven over de omgekeerde verordening sociaal domein en in 
het verlengde daarvan is ons gevraagd om nu ook een advies te geven over de nadere 
beleidsregels Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). 
 
Als basis hebben wij het concept van de nadere beleidsregels Wmo voorzien van opmerkingen, er 
van uitgaande dat dit het makkelijkst werkt bij het vinden van de bedoelde tekst. 
 
Over het algemeen is het een duidelijk en helder stuk en daarmee toegankelijk voor de inwoners. 
Het taalgebruik kan op een paar plaatsen wat worden aangescherpt om daarmee ook echt 
duidelijk te krijgen wat er bedoeld wordt. 
Daarmee wordt voorkomen dat tekst voor een andere uitleg vatbaar is dan bedoeld. 
Soms kunnen iets andere bewoordingen een meer neutrale insteek geven.  
 
Op een aantal punten wil de ASD haar advies meer aanscherpen. 
-Dat betreft de mantelzorger. In artikel 1.5.2. wordt gesteld dat als een huisgenoot weigert mee te 
werken, dat dan het recht op een maatwerkvoorziening vervalt. Als die weigering voortkomt uit 
bijvoorbeeld een aandoening kan dit niet de oplossing zijn. Enige nuance is op zijn plaats. Voorts 
wordt de indruk gegeven dat het verminderen van maatschappelijke activiteiten een mogelijkheid 
is om de inzet van eigen hulp te vergroten of op peil te houden. Juist een mantelzorger kan 
behoefte hebben aan maatschappelijke activiteiten om de eigen participatie op peil te houden en 
daarin energie te vinden om de zware taak als mantelzorger vol te houden. Door voor te stellen 
om deelname aan maatschappelijke activiteiten te verminderen wordt een mantelzorger extra 
overvraagd, maar in dat geval door de gemeente. 
In de inleiding bij hoofdstuk 3 wordt het mogelijke aanbod van tijdelijke ondersteuning te weinig 
concreet gemaakt. 
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-Onder artikel 3.4 wordt “contact met anderen” nader toegelicht.  
In artikel 3.4.1. wordt meteen een drempel opgeworpen door alleen de directe omgeving aan te 
merken als te bezoeken gebied. Zo kan het althans gelezen worden. Een omgekeerde 
verordening gaat juist uit van de behoefte van de inwoner en vraagt om een open blik van degene 
die de situatie moet beoordelen. Als een inwoner geholpen is bij een groter gebied, maar 
bijvoorbeeld een lagere frequentie zal die optie geboden moeten worden.  
In artikel 3.4.1.c. zegt de gemeente: “Kinderen tot 12 jaar hebben in het algemeen geen 
zelfstandige vervoersbehoefte”. Ook dit past niet binnen een omgekeerde verordening. Wij stellen 
een andere, meer neutrale tekst voor 
-In de tabel onder artikel 3.1 staat bij de asterisk benoemd dat een dagdeel tussen de 3 en 4 uur 
is. De ASD heeft naar aanleiding van de omgekeerde verordening sociaal domein specifiek 
nagevraagd en bevestigd gekregen dat een dagdeel 4 uur is. Dan moet hier ook 4 uur staan.  
-Artikel 3.4.2. gaat over rolstoel. Dit is opnieuw een onderwerp waar de insteek van een 
omgekeerde verordening niet blijkt uit de tekst. 
De tekst zou neutraal moeten worden opgesteld om zo ook ruimte te bieden aan handelen in het 
belang van de inwoner. 
 
Wat meer algemene opmerkingen over deze nadere beleidsregels: 
Op een aantal plaatsen in de tekst van de nadere beleidsregels Wmo zou het duidelijkheid 
scheppen naar de inwoner als wordt aangegeven dat de inwoner betrokken blijft in het proces, 
door aan te geven dat de inwoner gevraagd wordt om toestemming of dat er vooraf overleg 
plaatsvindt. 
Hou vooral in het oog dat een uitleg over de Dronter Koers een continue proces is vanwege 
wisselingen bij aanbieders en omstandigheden bij inwoners.  
En cliëntondersteuning zou in deze nadere beleidsregels meer aandacht mogen krijgen door 
middel van een apart artikel. 
 
De ASD heeft grote zorg besteed aan haar advies over deze nadere beleidsregels. 
Wij zijn blij dat gemeente Dronten het pad van het zogenaamde omgekeerde denken, uitgaan van 
het belang van de inwoners van haar gemeente, is ingestoken. 
Wij zijn er van doordrongen dat dit een voortgaand pad is en dat het extra inspanning kan vragen 
van alle betrokkenen. Als dat de inwoners ten goede komt zal dat uiteindelijk in het voordeel zijn 
van alle partijen.  
Wij hopen dat u samen met ons dit doel voor ogen wilt houden. 
 
Vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de ASD Dronten, 
 
 
 
Lia Flipse, ambtelijk secretaris ASD Dronten 
 
Bijlage: nadere beleidsregels Wmo met opmerkingen 
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