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Geachte Leden van de participatieraad, 
 
Op 2 november 2018 hebben wij uw advies op de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2019 ontvangen. Op 11 oktober heeft mw. R. Nassár de wijzigingen in de 
Verordening met u doorgenomen en uitleg gegeven aan de nieuw beschreven artikelen. 
Het college heeft kennisgenomen van uw advies. We nemen het advies niet over omdat 
de aanbevelingen niet thuishoren in de Verordening. De aanbevelingen hebben 
betrekking op  het beleid, de uitvoeringspraktijk en contractafspraken met aanbieders. 
 
 
Uitleg over het advies 
Hieronder gaan we in op uw advies en geven we per punt aan waarom we het advies in 
de Verordening niet overnemen: 

1. In de beschikking concreet taak, tijd en frequentie vermelden: Dit gaan wij doen. 
Daarnaast wordt het afsprakenoverzicht ,die gemaakt wordt tussen cliënt 
aanbieder en gemeente, onderdeel van de beschikking. Hierdoor garanderen we 
de juridische houdbaarheid; 

2. De integraal consulenten zijn de afgelopen maanden geschoold  in de Twentse 
inkoop. Hierdoor zijn zij in staat om uitvoering te geven aan het nieuwe Twentse 
model; 

3. U geeft aan dat er een helder overzicht moet komen met duidelijke taakverdeling, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen: Dit overzicht 
hebben we door middel van het afsprakenoverzicht gedekt. Dit is een overzicht 
met afspraken tussen cliënt, aanbieder en gemeente. 

4. De inwoner in een vroeg stadium informeren over onafhankelijke 
cliëntondersteuning.  Dit zijn werkafspraken die niet thuishoren in de verordening; 

5. De berekening van de eigen bijdrage vermelden in de Verordening: De financiële 
bijdrage wordt niet vermeld in de verordening omdat dit opgenomen wordt in het 
Financieel besluit; 



 

 

6. De uitwerking van afspraken over monitoring van klachtenregelingen betreffen 
contractafspraken en zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het bestek; 

7. De toegang bestaat uit de integraal consulenten van de afdeling WIJZ; 
8. Er zijn 4 ondersteuningsbehoeften gedefinieerd, waarvan 2 

ondersteuningsbehoeften voor de Wmo en 2 voor de jeugd gelden.  De 2 andere 
ondersteuningsbehoeften zijn dan ook opgenomen in de Verordening Jeugdhulp; 

9. Regelmatige monitoring van ondersteuningsbehoeften worden niet opgenomen in 
de Verordening omdat dit valt onder het beleid. 

 
Antwoord op uw aanvullende vraag:  
Een zorgaanbieder mag een cliënt met een complexe zorgbehoefte in principe niet 
weigeren tenzij het gaat om een specifieke expertise waar ze geen ervaring mee hebben. 
 
 
Besluitvorming 
Het college van B&W legt de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 op 18 
december 2018 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 
 
Hoogachtend, 
 
het college van burgemeester en wethouders van Losser, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling Werk Inkomen Jeugd en Zorg (WIJZ) 
 
 
 
 
 
 
 
ing. S.J.G.B. Hagen-Kroeze  
 
 
 

 
 


