
Vragen Stijn van den Brekel (SP) en antwoorden college over verordening wmo 
 
Vraag: Artikel 2.1: In spoedgevallen mag een maatwerkvoorziening gegeven worden voordat 
er een onderzoek gedaan is. In de verordening staat dat dit maximaal 4 weken mag duren, wat 
is daar de reden van? Wat als het onderzoek langer dan vier weken duurt, bij een normale 
aanvraag mag er langer over gedaan worden? 
 
Antwoord: Het gaat hier over een spoedvoorziening die zonder onderzoek heel snel kan worden 
ingezet. Dat moet natuurlijk niet te lang duren. Daarom is daar een korte periode aan verbonden. Het 
is dan natuurlijk de bedoeling dat er direct een onderzoek gestart wordt naar de verdere noodzaak van 
(voortzetting) van een voorziening. Mocht binnen die 4 weken blijken dat er langer tijd nodig is voor 
het onderzoek, kan de voorziening natuurlijk altijd verlengd worden. In de meeste gevallen zal er 
binnen die 4 weken wel duidelijkheid zijn hoe het verder moet. Het gaat er om dat er in ieder geval niet 
te lang zonder onderzoek een (spoed)voorziening wordt ingezet. 
 
Vraag: Artikel 4.1 f: Bij welke sportvoorziening is een pgb nodig, kan het ook in natura? 
Welke sportvoorzieningen kunnen aangevraagd worden? Waarom mag je een 
sportvoorziening met pgb eens per drie jaar aanvragen? Worden er voor sportvoorzieningen 
ook eigen bijdrages gevraagd?  
 
Antwoord: Dit is voortzetting van bestaand beleid. De Wmo bevat geen definitie of omschrijving van 
een sportvoorziening. Het is aan de gemeente om daaraan zelf invulling te geven in het gemeentelijke 
beleid. Met het verstrekken van een sportvoorziening kan het college bereiken dat een 
belanghebbende in staat wordt gesteld om te participeren door sportbeoefening. In de meeste 
gevallen gaat het om een sportrolstoel, maar in specifieke situaties kan het ook een andere 
aangepaste sportvoorziening betreffen. Dit is individueel maatwerk. Het betreft het verstrekken van 
een vast bedrag in de vorm van een pgb voor een sportvoorziening, maximaal een keer per 3 jaar. Het 
bedrag kan ook worden aangewend om een naturavoorziening aan te passen voor sportbeoefening. 
De hoogte van het bedrag wordt door het college vastgelegd in het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning. Voor sportvoorzieningen, met uitzondering van rolstoelen en kindervoorzieningen, 
wordt ook een eigen bijdrage gevraagd.  
  
Vraag: Artikel 4.1 2e: Wanneer is het gebruik van een eigen auto noodzakelijker? Geldt dit 
ook voor gezinnen met een kind met een beperking tot 18 jaar? 
 
Antwoord: Dit is individueel maatwerk. Het gaat om situaties waarin een maatwerkvoorziening 
noodzakelijk is en het collectief vervoer niet mogelijk is. We gaan uit van het primaat van het collectief 
vervoer als er een maatwerkvoorziening nodig is op het gebied van het zich lokaal verplaatsen. Ook 
dit is in feite een voortzetting van bestaand beleid.  
 
Vraag: Hoeveel kost het als we alle minimaregelingen naar 130% van de bijstandsnorm 
verhogen? 
 
Antwoord: Wij hebben recent raadsinformatie verstrekt waarin we hebben aangegeven dat we begin 
2015 komen met een notitie over het minimabeleid ook in relatie tot invoering van de Participatiewet. 
Aan die notitie wordt op dit moment gewerkt. In dat kader willen wij de beantwoording van deze vraag 
meenemen. Het lukt ons niet om deze vraag te beantwoorden vooruitlopend op deze notitie en voor 
de raadsvergadering van 9 december.  
 
 


