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Amendement Verordening WMO

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 21 december 201 7;

gelezen het raadsvoorstel en de onderliggende stukken m.b.t. de verordening
maatschappelijke ondersteuning;

overwegende dat:
• artikel 12, lid 2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning een

client de indruk kan geven dat de gemeente bepaalt waar hij/zij komt to
wonen, puur uit financiele overwegingen, indien een woning aanpassing
noodzakelijk is;

• dat door deze interpretatie van de client er grote spanning kan ontstaan
tussen client, hulpverlener en gemeente, wat de toestand van client niet
beter maakt;

• artikel 12, lid 2 ook door een beleidsmedewerker verkeerd to interpreteren
valt en hij/zij ten onrechte een verkeerd besluit kan nemen;

• door het verkeerde besluit van de beleidsmedewerker clienten opgezadeld
kunnen worden met allerlei psychosociale veranderingen die wellicht
helemaal niet gewenst zijn door client, hulpverlener of arts en die daardoor
verstrekkende gevolgen kunnen hebben;

• er in de verordening vermeld wordt dat tot dergelijke veranderingen altijd
in gezamenlijkheid besloten wordt in overleg met client en betrokken
instanties, middels een keukentafel gesprek, maar dat men hiervoor alleen
wel de gehele verordening moet kennen en de verordening op een correcte
wijze moet kunnen ontleden;

besluit als punt aan het beslisdictum toe to voegen:



Artikel 1 2, lid 2 van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

Doetinchem 2018 to wijzigen in:



Artikel 12
2. Alvorens een woningaanpassing to verstrekken, onderzoekt het college of

een verhuizing Haar een geschikte woning of een gemakkelijker geschikt to
maken woning in Doetinchem een passende bijdrage levert aan het
realiseren van een situatie waarin de client in staat wordt gesteld tot
zelfredzaamheid en participatie. De uitkomst van dit onderzoek wordt
gedeeld met de client tijdens een keukentafel gesprek.
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