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Reactie op de voorgestelde wijzigingen in de beleidsregels van de Wmo 

 

Algemeen 

De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning worden steeds voor een jaar vastgesteld. 

Natuurlijk moeten de beleidsregels aangepast worden als er nieuwe ontwikkelingen zijn maar 

het is efficiënter om de beleidsregels vast te stellen voor 2021 en volgende jaren en de 

beleidsregels aan te passen als er wijzigingen zijn.   

  

Bij de Algemene Bepalingen op pagina 4 wordt (nog) gesteld dat beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang een taak is van de centrumgemeente Leiden. Moet dit niet worden 

aangepast? De beleidsregels gelden voor 2021 en er zijn/worden dan toch al 

verantwoordelijkheden overgedragen van de centrumgemeente naar de regiogemeenten? 

 

 

De wijzigingen 

 

Artikel 4.1 Algemeen gebruikelijke voorzieningen 

 Dit blijft een lastig artikel. Voor mensen met een hoger inkomen dan het minimum zijn meer 

dingen algemeen gebruikelijk dan voor mensen met een minimum inkomen. Een goed 

voorbeeld is een elektrische fiets, voor mensen met een hoger inkomen algemeen 

gebruikelijk, voor mensen met een minimum inkomen niet. Maar voor hen kan deze fiets heel 

belangrijk zijn voor hun zelfredzaamheid en participatie. 

 

Artikel 5.8.1 criteria voor woonvoorzieningen 

Bij het verstrekken  van een voorziening voor woningsanering kan de gemeente rekening 

houden met de leeftijd van de huidige materialen.   

Mensen met een laag inkomen doen over het algemeen langer met de stoffering van de 

woning dan de afschrijvingstermijn. Door onverwachte medische problemen worden zij dan 

voor hoge kosten gesteld. Het moet mogelijk blijven om de persoonlijke omstandigheden, 

waaronder ook de financiële middelen, mee te laten wegen bij de beslissing of iets algemeen 

gebruikelijk is. 

 

Artikel 5.8.3 woonwagens, woonschip, binnenschip 

Mooi voorbeeld hoe regels simpeler gemaakt kunnen worden! Misschien kan dit op meer 

plaatsen? 

 



 

Tot slot 

Het is goed om het concept nog een keer door te nemen op tekstuele fouten. Wij hebben die 

niet apart benoemd.    

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest, 

 

Marianne Kooijmans, voorzitter                       Adry Lodder, secretaris 

 

 

 

 


