
Burgemeester en wethouders van Enkhuizen 

postbus 11 

1600 AA Enkhuizen 

 

onderwerp:  

Feedback Wmo-raad op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 2017. 

Enkhuizen, 24 juni 2017 

Geacht college, 

Een paar kritische kanttekeningen bij de verordening, uitmondend in een advies: 

De verordening is het juridisch kader voor de beleidsnota. In de toelichting staat dat de verordening is 
gekoppeld aan de beleidsnota. De verordening gaat in (cq. is ingegaan) op 1 januari 2017 (art. 24). Wij hebben 
de bedoelde beleidsnota nog niet gezien. Kunt u aangeven wanneer die is te verwachten?  

 

Reactie gemeente: 

Verordening gaat niet in per 1 januari. Dat was oorspronkelijk de bedoeling, maar bleek niet haalbaar. 
Ingangsdatum ligt na het besluit van de gemeenteraad. Dit zal  1 januari 2018 worden. 

 

Betreffende termijnen: 

 

In de verordening lezen wij het volgende: 

 

art. 2.2.: Het college bevestigt de ontvangst van een melding schriftelijk. 
art. 4.1.: maakt z.s.m. een afspraak voor een gesprek. 

art. 4.4.: Het college brengt de cliënt op de hoogte van de mogelijkheid om een persoonlijk plan op te stellen en 
stelt hem gedurende zeven dagen na de melding in de gelegenheid het plan te overhandigen. 

In de recente folder ‘Informatie over de Wmo’ staat op pagina 4: 

de Wmo geeft u de tijd tot zeven dagen na uw melding. Levert u het later in, dan is de gemeente niet verplicht 
uw plan bij het onderzoek te betrekken. 

Dat het persoonlijk plan binnen 7 dagen na de melding moet worden overhandigd kan niet kloppen. Het 
keukentafelgesprek is pas het formele begin van een traject, en zelfs dan is 7 dagen erg kort voor het 
aanleveren van een persoonlijk plan.  

 

Reactie gemeente: 

Dit staat in de wet, die kunnen wij niet aanpassen (art. 2.3.2. Wmo 2015). De wetgever heeft bedoeld dat de 
cliënt, voordat hij de melding doet, zelf een persoonlijk plan kan maken. Het college betrekt dat plan in het 
onderzoek. Als de cliënt ook zes weken de tijd zou krijgen voor het indienen van zijn persoonlijk plan komt het 
college met de termijn van zes weken onderzoek in de knel. Dat is niet de bedoeling van de wetgever. 

 

In de verordening lezen wij: 

 art. 21: Voor het betrekken van ingezetenen bij het beleid wordt aansluiting gezocht bij de 

 Regeling Wmo-raad gemeente Enkhuizen als vastgesteld in de collegeverg. van 27/1/2009. 

Reactie gemeente: 
Dit is de meest actuele regeling. Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie. 

Dat kan niet kloppen, want het is namelijk de oude Regeling, waarin nog sprake is van prestatievelden en 
vertegenwoordiging van doelgroepen.  



Zie vorige blauwe feedback. 

 

In de Wmo-raadsvergadering van 29 mei j.l. is de concept verordening besproken. Een verslag daarvan treft u 

aan op de website via deze link.   

Het advies van de Wmo-raadsleden is om een erratum op te stellen. Fouten moeten uit de verordening gehaald 
worden. 

 

Reactie gemeente: 

Verordening kan nog aangepast worden voordat deze voor besluitvorming/vaststelling naar college en de 
gemeenteraad gaat, hoeft niet met erratum. 

 

 

Hoogachtend, 

namens de Wmo-raadsleden 

Dick Hage 

voorzitter 

http://www.wmoraadenkhuizen.nl/attachments/article/147/Concept%20notulen%20Wmo-raad%2029%20mei%202017.pdf

