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Data

Beeldvormende avond
Ter kennisname
Opiniërend
Besluitvormend

Communicatie extern
Openbare besluitenlijst
Persinformatie
Bekendmaking
Persgesprek
Inspraak

Onderwerp:
Beslissing op bezwaar tegen de afwijzing van een vervoersvoorziening op grond van de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).
Voorstel
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2. Bezwaarmaker te informeren door verzending van de beslissing op bezwaar.
Openbare besluitenlijst
Het college verklaart het bezwaar tegen de afwijzing van een vervoersvoorziening in het kader van de
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ontvankelijk en ongegrond.
Inleiding
Op 21 januari 2021 besloten wij tot het afwijzen van een door bezwaarmaker gevraagde
vervoersvoorziening omdat uit onderzoek bleek dat bezwaarmaker voldoende gecompenseerd wordt
door gebruik te maken van een combinatie van andere (maatwerk)voorzieningen. Hiertegen maakte
bezwaarmaker bezwaar. De hoorzitting vond plaats op 4 maart 2021.
Beoogd effect
Het ingediende bezwaarschrift op juridisch correcte wijze afhandelen.
Argumenten
1.1 Het bezwaarschrift voldoet aan de vereisten van ontvankelijkheid.
Het bezwaarschrift is tijdig ingediend. Verder voldoet het bezwaarschrift aan de overige vereisten voor
ontvankelijkheid van artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).
1.2 De aangeboden combinatie van vervoersvoorzieningen compenseren bezwaarmaker bij lokale
verplaatsingen en stellen hem in staat tot zelfredzaamheid en participatie.
In de Wmo staat dat wij besluiten tot het verstrekken van een maatwerkvoorziening ter compensatie
van de beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie die een persoon ondervindt. Daarbij
betrekken wij of de persoon deze beperkingen naar ons oordeel niet op een andere manier kan
verminderen of wegnemen. Bijvoorbeeld op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of
met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene
voorzieningen. In de Wmo staat dat we een persoon die beperkingen ondervindt compenseren bij
lokale verplaatsingen. Onder ‘lokaal verplaatsen’ verstaan wij een afstand van 15 tot 20 km vanaf de
woning. Een vervoersbehoefte met een straal groter dan deze afstand valt niet onder de reikwijdte van
de Wmo.
Wij vinden dat met de combinatie van een scootmobiel en het gebruik van de regiotaxi /
(rolstoel)taxivervoer, bezwaarmaker zich kan verplaatsen over korte en wat langere afstanden en kan
deelnemen aan het leven van alle dag. Hiermee compenseren wij bezwaarmaker in voldoende mate.
Daarom vinden wij het bezwaar ongegrond.
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Ja

Zie voor een uitgebreide motivering de bijgevoegde, voorgestelde beslissing op bezwaar.
2.1 De beslissing op bezwaar maken we op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend.
In de Awb staat dat wij een besluit dat tot één of meer belanghebbenden is gericht, bekend moeten
maken door toezending of uitreiking ervan. Als we de beslissing op bezwaar aan bezwaarmaker
toezenden, voldoen we daarmee aan het wettelijk voorschrift van artikel 3:41, eerste lid Awb.
Kanttekeningen
1.1 Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep bij de Rechtbank open.
Bezwaarmaker kan binnen zes weken, na de beslissing op bezwaar, beroep aantekenen bij de
Rechtbank. Mocht bezwaarmaker beroep aantekenen, dan verwachten wij niet dat de Rechtbank tot
een ander oordeel komt dan de voorgenomen beslissing op bezwaar.
Afstemming met andere afdelingen/clusters:
Ondernemingsraad:
Adviesnota hoeft niet aan de ondernemingsraad te worden aangeboden.
Personeel en organisatie consequenties:
Nee
I&A
Nee
Communicatie
Wij zenden bezwaarmaker de beslissing op bezwaar toe.
Bestuurlijk-juridische aspecten
Nee
Financiën
n.v.t.
Bijlagen
- (concept)beslissing op bezwaar
- verslag hoorzitting
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