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De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: 
– begeleiding: activiteiten gericht op het bevorderen van zelfred-

zaamheid en participatie van de cliënt opdat hij zo lang mogelijk in zijn 
eigen leefomgeving kan blijven. 

II

Aan artikel 2.1.2, vierde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het 
slot van onderdeel d door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, 
luidende: 

e. mogelijkheden om met inzet van begeleiding, waaronder dagbe-
steding, mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te laten 
blijven. 

Toelichting  

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 geeft gemeenten de 
verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke ondersteuning. 
Gemeenten krijgen beleidsvrijheid bij de keuze van de in te zetten 
instrumenten. Er is daarom bij het opstellen van het wetsvoorstel niet 
voor gekozen om alle denkbare activiteiten en vormen waarmee de 
zelfredzaamheid en participatie van mensen kunnen worden bevorderd, 
expliciet te noemen. De indieners beogen duidelijk te maken dat 
begeleiding een belangrijk instrument kan zijn om de zelfredzaamheid en 
participatie van cliënten te bevorderen. Daarom wordt begeleiding 
toegevoegd aan de begripsbepalingen. Het bieden van dagbesteding kan 
een vorm zijn van begeleiding, die bijdraagt aan de zelfredzaamheid en 
participatie van de cliënt, zodat deze langer in de eigen leefomgeving kan 
blijven. Dagbesteding omvat structurele tijdsbesteding met een welom-

 
 
 
 
kst-33841-88
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 841, nr. 88 1



schreven doel waarbij een persoon actief wordt betrokken (en die hem 
zingeving verleent). 

Tevens wordt geregeld dat de gemeenteraad bij het opstellen van het 
plan ingevolge artikel 2.1.2, ingaat op het te voeren beleid met betrekking 
tot de begeleiding van personen. 

De indieners merken op dat dit amendement er niet voor zorgt dat er 
een recht op deze concrete vorm van zorg is geregeld. Wel is geregeld dat 
begeleiding een belangrijk instrument kan zijn om personen met een 
beperking of met een chronische psychische of psychosociale problemen 
te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en participatie in hun eigen 
leefomgeving. De gemeenteraad dient hierdoor begeleiding in het 
beleidsplan te betrekken. 

Dik-Faber
Otwin van Dijk
Van der Staaij
Van ’t Wout
Bergkamp

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 841, nr. 88 2


