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Onderwerp : Reactie college op advies ASD Algemene Bijlage verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 

 
 
 
 
Geachte heer de Ceuster, 
 
Wij hebben uw deeladvies met betrekking tot de Algemene Bijlage verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2021 goed ontvangen en danken u hartelijk voor de tijdige toezending. 
Overigens hebben we uw eerdere advies over de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 al 
verwerkt en u hierover geïnformeerd in de aanvraag voor advies over de Algemene Bijlage. 
 
Graag gaan we hierna in op de onderdelen uit uw recente advies over de Algemene Bijlage. We lazen met 
voldoening dat u zich kunt vinden in de verdieping van de vraagverheldering in de toegang en het 
verhogen van het kostenbewustzijn bij de zorgvrager. Een breed draagvlak hiervoor is immers 
noodzakelijk om de gewenste cultuurverandering bij inwoners – en zorgaanbieders- door te voeren. 
 
Artikel 13 van de Algemene Bijlage betreft de mogelijkheid om advies van een deskundige in te winnen in 
het kader van het onderzoek door de Uitvoering. U vraagt om in art 13. lid 1 van de Algemene Bijlage als 
slotzin op te nemen: ‘dit alles met inachtneming van de AGV’. Wij vinden dit een goede aanvulling en 
hebben de door uw voorgestelde slotzin opgenomen. 
 
Met artikel 28 lid 3. zou de gemeente veel vrijheid hebben om een zorgvrager richting een andere woning 
te sturen. Artikel 28 lid 4 geeft aan dat er een weging van feiten en persoonlijke omstandigheden 
plaatsvindt die doorslaggevend is voor het nemen van een besluit. Wij gaan ervan uit dat hiermee uw 
zorgen, dat de gemeente te gemakkelijk een inwoner naar een andere woning verwijst, is weggenomen. 
 
Verder geeft u aan niet bekend te zijn of de talrijke uitspraken van de Centrale Raad van Beroep zijn 
verwerkt in de Algemene Bijlage. Voor wat betreft de juridische uitspraken zijn alleen actuele uitspraken 
van de Centrale Raad van Beroep zoveel als mogelijk opgenomen in de toelichting van de Verordening of 
Algemene Bijlage. We hebben ons bij zowel het opstellen van de verordening als de Algemene Bijlage ons 
uitvoerig laten adviseren door een extern bureau met juridische expertise op het gebied van de Wmo 
(Mariënburggroep) die ons meerdere malen gevraagd en ongevraagd heeft gewezen op relevante 
jurisprudentie. 
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Tenslotte geeft u ons naar aanleiding van art 32 (kwaliteit zorg) 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. 
Naar aanleiding hiervan kunnen we u informeren dat, in samenwerking met het Samenwerkingsverband 
Oosterschelde regio, de  mogelijkheid van E-herkenning wordt onderzocht in het kader van nieuwe 
contractering. Een verkenning om dit proces te bespoedigen vindt volgend jaar plaats. 
 
We hopen dat we met het voorgaande voldoende op uw vragen en opmerkingen zijn ingegaan. 
 
 

Het college van burgemeester en wethouders, 

Gemeente Schouwen-Duiveland 

 

  
 
 
 


