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Geachte leden van de participatieraad,
Op 12 december 2019 hebben wij u verzocht advies uit te brengen op de beleidsregels
maatschappelijke ondersteuning 2020. Op 7 januari 2020 hebben we met leden van de
participatieraad de beleidsregels doorgenomen. Op 22 januari 2020 hebben we uw
advies ontvangen, waarvoor onze dank. Het college heeft kennisgenomen van uw
advies.
Uitleg advies
Hieronder gaan we in op uw advies
• U adviseert om de beleidsregels samen vast te stellen met het Financieel besluit
maatschappelijke ondersteuning. Wij streven wij er naar om het Financieel besluit
en de beleidsregels jaarlijks voor 1 januari van het nieuwe jaar in te laten gaan.
Dit is niet altijd mogelijk, omdat bijvoorbeeld de indexaties en de daaraan
gekoppelde tarieven niet altijd op tijd bekend zijn. Regionaal zijn een aantal
tarieven nog niet vastgesteld, waardoor we het Financieel besluit
maatschappelijke ondersteuning 2020 nog niet hebben kunnen publiceren.
• U geeft aan een sterke voorkeur te hebben voor transparantie en adviseert de
nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2020 in een artikel te benoemen,
zodat de duiding hiervan helder is. Voor de gemeente Losser staat transparantie
hoog in het vaandel. De gemeente Losser plaatst al haar vastgestelde
Verordeningen, beleidsregels en nadere regels op haar eigen website
www.gemeentelosser.nl en op www.overheid.nl . We bieden onze inwoners
daarmee de nodige transparantie. We hebben uw advies opgevolgd en de
nadere regels in de beleidsregels onder de begripsbepaling bij naam genoemd.
• U adviseert om ‘hoofdverblijf’ en ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’ op te nemen
in de begripsbepaling van de beleidsregels. De wettelijke kaders voor de
beleidsregels zijn vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning.
Het hoofdverblijf is geregeld in art 1.1 onder f en ‘onafhankelijke
cliëntondersteuning’ is geregeld in artikel 2.2. Beleidsregels geven aan hoe een
bepaalde bevoegdheid van een bestuursorgaan zal worden uitgevoerd.
Beleidsregels zijn richtlijnen voor het bestuursorgaan (in deze het college van
B&W) ten behoeve van het scheppen van duidelijkheid naar de burger toe. Omdat
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in de verordening beide begrippen voldoende zijn uitgelegd en de beleidsregels
een verlengde zijn van de verordening nemen we de bepalingen niet nogmaals
over in de begripsbepalingen van de beleidsregels.
In uw advies geeft u aan dat u een tijdspad gekoppeld wil hebben aan het
moment dat de inwoner zich meldt met een hulvraag tot het moment van besluit.
Deze procedure is zowel in de Wmo 2015 als in de Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2020 geregeld en is dus wettelijk bepaald (artikel 2.3.2 lid 1 Wmo
2015 en artikel 2.6 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020). Aan het
begin van het hoofdstuk 2 is reeds een verwijzing gemaakt naar de wettelijke
context en staat het hiermee voldoende in de beleidsregels beschreven.
U adviseert om bij de ‘heroverweging’ in hoofdstuk15.2 het college altijd een
verslag van het nader onderzoek op te laten stellen. De gemeente Losser heeft
uw advies overgenomen. Het college stelt bij elke heroverweging een verslag op,
tenzij met cliënt overeengekomen is dat een verslag niet nodig is.
Monitoring ligt buiten de scope van de beleidsregels en is dan ook niet in de
beleidsregels geregeld. De gemeente losser hecht veel waarde aan monitoring.
De gemeente Losser hanteert dan ook een halfjaarlijkse en een jaarlijkse monitor
dat gepresenteerd wordt aan de gemeenteraad. Dit zijn openbare stukken die
inwoners in kunnen zien. Daarnaast loopt via Kennispunt (Regio Twente) per
kwartaal een monitor en is er tevens via www.waarstaatjegemeente.nl een
halfjaarlijkse monitor. Met de gegevens die wij uit de monitor halen passen we
eventueel het beleid aan.

Wij danken u nogmaals voor uw waardevolle inbrengen hopen u hiermee voldoende te
hebben beantwoord.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Losser,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg a.i.,

E. Liefaard-Gerberink

