
   
 

Aan B & W gemeente Schouwen-Duiveland 

 

Onderwerp:  [346857] Adviesaanvraag Algemene Bijlage bij Verordening maatschappelijke 

ondersteuning 2021  

 

Zierikzee, 06 november 2020 

 

Geacht College, 

Vriendelijk dank voor toezending van de Algemene Bijlage bij Verordening maatschappelijke 

ondersteuning 2021, die ons ter advisering is aangeboden. Tevens dank voor de mondelinge 

toelichting die op 17 september aan onze Adviesraad is gegeven. Onderstaand treft u onze 

reactie aan. 

De verordening en de algemene bijlage vormen de basis voor de uitvoering WMO. Wij 

kunnen ons goed vinden in de vraagverheldering in de toegang (artikel 5.4. Algemene 

bijlage) en in het verhogen van het kostenbewustzijn bij de zorgvrager (artikel 14 Algemene 

bijlage).  

Er zijn evenwel een paar punten die wij u onder de aandacht willen brengen met advies deze 

nog eens nader tegen het licht te houden.  

-Bij artikel 13 lid 1 zien wij graag als slotzin opgenomen: ‘dit alles met inachtneming van de 

AVG’.  

-Artikel 28 lid 3 geeft de gemeente wel erg veel vrijheid om een zorgvrager richting een 

andere woning te sturen. In de praktijk betekent dit dat iemand bijvoorbeeld geen traplift 

vergoed krijgt als hij of zij in een woning woont die niet past bij iemands beperkingen. Kort 

en goed komt het erop neer dat de gemeente dan vindt dat de zorgvrager beter kan 

verhuizen. De afwijzing van een woonvoorziening is voor veel zorgvragers ingrijpend.  

Wij adviseren het college bij het nemen van beslissingen over woonvoorzieningen steeds de 

menselijke maat voor ogen te houden en daarbij de inmiddels gevormde jurisprudentie van 

de Centrale Raad van Beroep over dit onderwerp in acht te nemen. Schrijnende situaties 

moeten te allen tijde worden voorkomen. Wij vertrouwen erop dat het hardheidsclausule 

protocol bij de ambtelijke organisatie bekend is en wordt toegepast, daar waar nodig. 

In algemene zin is het de Adviesraad Sociaal Domein niet bekend of de talrijke juridische 

uitspraken die inmiddels zijn gedaan door de Centrale Raad van Beroep zijn verwerkt in de 

Algemene Bijlage bij Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021. Duidelijkheid op dit 

punt is gewenst; tevens verdient het aanbeveling om de afstemming te borgen van de tekst 

van de artikelen in de algemene bijlage met toekomstige jurisprudentie, in geval van 

tegenstrijdigheid. 



   
 

 

Tot slot geven wij u, naar aanleiding van artikel 32, in overweging mee te onderzoeken of 

voor zorgaanbieders de mogelijkheid van E-herkenning moet worden ingevoerd. E-

herkenning is een veilige manier van online identificeren en vooral van belang bij het 

uitwisselen van privacygevoelige informatie.  

Wij hopen u met dit advies van dienst te zijn en wachten uw reactie met belangstelling af. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Antoine de Ceuster                                               Coby van Haasteren 

voorzitter                                                                secretaris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


