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Onderwerp Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein 
Concept wijzigingsverordening maatschappelijke 
ondersteuning 2023

Beste leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

Hartelijk dank voor het advies bij de concept wijzigingsverordening maatschappelijke 
ondersteuning 2023. Hierbij beantwoorden wij uw vragen en geven we aan hoe we uw 
adviezen meenemen in het verdere traject. 

Advies 1
Artikel 11. Regels voor het persoonsgebonden budget, lid 5, 6 en 7. De geschetste situatie en 
verandering van systematiek geeft geen helder beeld t.a.v. de consequenties voor cliënten, 
kwetsbare burgers. De Adviesraad begrijpt niet hoe een maximering in percentages en 
producten niet tot nauwelijks gevolgen zal hebben voor nieuwe cliënten en bestaande cliënten 
die op enig moment geherindiceerd worden. De mensen die deze zorg ontvangen zijn veelal 
kwetsbare burgers. Advies: communiceer duidelijk in begrijpelijke taal met de 
belanghebbenden (cliënten, mantelzorgers en zorgverleners) wat deze verandering betekent.

Reactie:
Deze maximalisering is toegevoegd om bijzondere effecten n.a.v. de nieuwe inkoop voor 
nieuwe cliënten (of bestaande cliënten vanaf herindicatie) te voorkomen.

De uiteindelijke uitwerking die het college opstelt zal met u worden gedeeld en moet t.z.t. 
worden opgenomen in de verordening maatschappelijke ondersteuning en overige 
regelgeving. 

In de informatie richting de cliënten (in de beschikking en door het SWT) komen de 
verschillende onderdelen van het PGB aan bod (denk hierbij aan regels, hoogte PGB, et 
cetera). Deze communicatie is zoveel mogelijk in begrijpelijke taal. 

Advies 2
Artikel 12 genoemde wijziging van financieringssysteem. In plaats van zones wordt nu per 
kilometer het tarief berekend. In het huidige systeem worden 384 zones toegekend, dat 
omgerekend op plm. maximaal 1950 kilometer uitkomt. Gemeentes die reeds met het 
financieringssysteem per kilometer werken hanteren een gemaximeerd aantal km. van 1500. 
Wanneer de gemeente Leiden voorbeeld zou nemen aan deze gemeenten, zou dit betekenen 
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dat cliënten recht hebben op minder km. We adviseren deze wijziging van 
financieringssysteem geen verkapte bezuiniging te laten zijn.

Reactie:
De primaire reden voor de wijziging van een zone naar kilometer systeem is dat dit op Holland 
Rijnland niveau een eerlijker en moderner systeem oplevert tussen de verschillende 
gemeenten. Op dit moment is nog geen beslissing genomen over hoe zones omgezet worden 
in kilometers. Om dit goed te organiseren wordt de komende tijd zorgvuldig op (sub)regionaal 
niveau gekeken hoe de overgang naar deze nieuwe systematiek vormgegeven kan worden.

Tot slot: De Adviesraad wenst op de hoogte gehouden te worden van de uitwerking van deze 
verordening. Verder worden we graag tijdig betrokken bij het opstellen van de beleidsregels 
2023 en het financiële besluit maatschappelijke ondersteuning 2023.

Reactie:
De conceptbeleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023 worden op korte termijn 
gedeeld ter advisering. Ook zal het financieel besluit 2023 ter informatie gedeeld worden. 
Daarnaast houden we de adviesraad op de hoogte van de uitwerking van de verordening.

Hoogachtend,

J. Terpstra


