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 Vraag / Advies Adviesraad Reactie College 
Artikel 6, lid 3: Het kan niet zo zijn dat een nieuwe inwoner van 

De Bilt -al dan niet tijdelijk- uitgesloten wordt van 
reeds toegewezen voorzieningen vanwege een 
verhuizing naar De Bilt 

Pas de tekst als 
volgt aan: ‘kan 
tijdelijk 
overgenomen 
worden’ 
vervangen door 
‘neemt in ieder 
geval tijdelijk – 
tenminste voor de 
periode van 
herbeoordeling- 
over’ 

Eens met de strekking van het advies. Echter, uw 
aanpassing schept een verplichting die niet altijd 
nagekomen kan worden. Zo kan het zijn dat er in de 
vorige gemeente een voorziening verstrekt is die wij 
in onze gemeente niet kennen. Het artikel is met 
name toegevoegd als rechtmatige onderbouwing voor 
het tijdelijk overnemen van een indicatie/voorziening. 
Vanuit de wet hebben wij de plicht iemand te 
compenseren in zijn zelfredzaamheid. Dit artikel geeft 
ons de mogelijkheid om het te doen zoals in het 
artikel beschreven.    

Artikel 11, lid 3: Eens met uitsplitsing van 160% van het 
minimum- loon. Er wordt evenwel geen 
minimumbedrag genoemd. Dit lijkt ons wenselijk. 
€ 19,50 per uur is 1,57 x het minimumuurloon, 
dus de maximale vergoeding ligt nagenoeg op 
160% van het minimumloon. 

Noem niet alleen 
een 
maximumbedrag 
maar ook een 
minimumbedrag 

Het minimumbedrag is het wettelijke minimumloon (€ 
12,40 in 2023, 21 jaar en ouder) Er is voor gekozen 
dit niet op te nemen omdat het een wettelijk 
vastgesteld bedrag is en het minimumloon 2 maal per 
jaar aangepast wordt en zodoende de verordening 
ook aangepast moet worden.   

Artikel 12, lid 1: ‘Prijs van collectief vervoer wordt vastgesteld door 
de provincie’. 
Dit is onzes inziens te algemeen geformuleerd. 
Voor hoe lang, hoe lang van tevoren 
aangekondigd, hoe verloopt de communicatie. 

Werk deze 
wijziging in dit 
artikel van de 
verordening 
verder uit of 
verwijs naar de 
regeling waarop 
deze is 
gebaseerd. 

De regiotaxi is in 2023 nog een verantwoordelijkheid 
van de provincie maar wel een voorliggende algemene 
voorziening. Vandaar dat hij hier genoemd wordt. Ook 
omdat de gemeente hiervan gebruik maakt bij een te 
compenseren vervoersbehoefte en dan wel zelf de 
bijdrage vaststelt.   
Het artikel is aangepast met het geldende tarief in 
2023. 



 Vraag / Advies Adviesraad Reactie College 
Artikel 17, lid 2f: We zijn blij dat het mantelzorgcompliment weer 

in de verordening is opgenomen. We hopen dat 
dit zo zal blijven. 
We kunnen ons voorstellen dat er ook andere 
complimenten dan materiële complimenten aan 
de orde kunnen zijn zoals bijv. specifieke 
ondersteuning in de vorm van tijdelijke extra 
begeleiding die buiten de reikwijdte van het 
steunpunt vallen. Een bepaling hierover hoort 
wellicht niet thuis in een verordening maar we 
pleiten er wel voor dat er zo breed mogelijk 
gekeken wordt naar hoe (het toenemende aantal) 
mantelzorgers optimaal ondersteund kunnen 
worden. Wij denken daar graag over mee. 

Een aanbeveling 
en aanbod en dus 
geen advies. 

geen 
 

Artikel 13, lid 4: Voor een ongehuwde client onder de 
pensioengerechtigde leeftijd wordt de 
inkomensgrens (nu bruto) gelijk gehouden. Voor 
pensioengerechtigde cliënten gaat de grens met 
10% omhoog. Deze groep zal vaak meer gebruik 
maken van de voorzieningen. 

Waarom is deze 
ongelijkheid 
opgenomen in de 
verordening? 

Bij een eerder besluit is vastgesteld om uit te gaan 
van 130% van de bijstands- en AOW-norm.  
Dit is elk jaar weer wat puzzelen omdat de definitieve 
bedragen vaak niet bekend zijn voor het moment 
waarop we de bedragen aan het CAK moeten 
doorgeven. Wij kwamen op de bedragen uit zoals die 
er nu staan met de uitzondering dat het bedrag bij lid 
a. lager was. Dit hebben we gelijkgetrokken met 
voorgaand jaar.  
Het klopt dat de groep pensioengerechtigde vaker 
gebruik maakt van Wmo voorzieningen. Toch vinden 
wij het eerlijk om voor elke groep uit te gaan van 
130% van het (door het rijk vastgestelde) 
bestaansminimum. Overigens is het omhooggaan van 
dit bedrag voor deze groep een voordeel omdat nu 
minder inwoners een eigen bijdrage moeten betalen 



 Vraag / Advies Adviesraad Reactie College 
Artikel 2, lid 1: Indien een client erom vraagt zorgt de gemeente 

voor ondersteuning bij het verhelderen van de 
ondersteuningsbehoefte. Wij denken dat hier 
gedoeld wordt op de Onafhankelijke Client 
Ondersteuner. Deze is echter bij veel cliënten niet 
bekend en cliënten worden doorgaans over het 
bestaan van deze vorm van ondersteuning niet 
geïnformeerd. 

Neem de term 
Onafhankelijke 
Client 
Ondersteuner op 
in de verordening 
en informeer 
cliënten hier 
actief over. Dit 
advies gaat over 
de uitvoering van 
de verordening 
en niet over een 
wijziging die dit 
jaar is ingevoerd. 

Wij zijn het volledig met u eens. Momenteel wordt er 
onderzoek gedaan naar de huidige onafhankelijke 
cliëntondersteuning in De Bilt. Daarnaast is MEE 
gestart met een communicatiecampagne. 
Bij Lid 2 is het woord onafhankelijk toegevoegd. Het 
lid luidt nu: 
2. Het college bevestigt de ontvangst van een 
melding digitaal dan wel schriftelijk en wijst de cliënt 
op de mogelijkheid gebruik te maken van gratis 
onafhankelijke cliëntondersteuning en op de 
mogelijkheid om gedurende tien dagen na de melding 
een persoonlijk plan als bedoeld in artikel 2.3.2, 
tweede lid, van de wet te overhandigen. Als de cliënt 
daarom verzoekt, zorgt het college voor 
ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk 
plan. 

 

 


