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Onderwerp: Samenloop WMO-voorziening en gehandicaptenparkeerplaats
Toelichting bij de vragen:

Per januari 2013 is de nieuwe verordening maatschappelijk ondersteuning in werking getreden. De goede
werking van deze verordening zal nog worden geëvalueerd. Doel van de gestelde vragen is om, op korte
termijn, te bezien of aanvraagprocedures kunnen worden verbeterd voor nieuwe gevallen waarin sprake is
van de samenloop van de aanvraag voor voorzieningen en een gehandicaptenparkeerkaart. Onderstaand is
in het kort een casus beschreven waarin sprake is van samenloop.
De casus
In 2012 is door een arts van de VU MC bij X een hersenziekte geconstateerd die mobiliteit en
zelfredzaamheid ernstig negatief beïnvloedt. De ziekte is progressief.
Om de zelfstandigheid in de thuissituatie te ondersteunen wordt een traplift aangevraagd. De noodzaak
daarvoor wordt door de medisch adviseur, bij een bezoek aan huis, onderkend. De procedure wordt snel in
gang gezet. Tevens is een gehandicaptenparkeerkaart aangevraagd. Daarvoor wordt een nieuwe procedure
gestart, die begint met een keuring door een GGD arts, in Haarlem. De partner van X vraagt of gebruik
gemaakt kan worden van de kennis van de medisch adviseur die ook de traplift heeft beoordeeld.
De behandelende ambtenaar meldt dat dit niet mogelijk is omdat het hier een andere indicatie betreft.
Bovendien is bij wet geregeld dat de GGD het medisch onderzoek verricht voor de
gehandicaptenparkeerkaart. Indien het bezwaarlijk is om met eigen vervoer naar de GGD te reizen dan kan
gebruik worden gemaakt van de OV-taxi.
Eind december is de afspraak bij de GGD in Haarlem. Dan volgt een brief waarin wordt gemeld dat een
handtekening en foto nodig zijn voor de parkeerkaart. X moet persoonlijk langskomen voor het zetten van de
handtekening. De ambtenaar biedt aan om naar de auto te komen om aldaar de handtekening te laten
plaatsen.
Vraag 1
Wat zijn de mogelijkheden om de aanvragen voor voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning en
een gehandicaptenparkeerkaart samen te voegen? Kan de medisch adviseur tijdens het gesprek aan huis
beide procedures bundelen?
Antwoord vraag 1
Tot nu toe is het altijd zo geweest dat wij voor de indicatie van de gehandicaptenparkeerkaarten en –
plaatsen de GGD inschakelen. De ministeriële regeling voor gehandicaptenparkeerkaarten bepaalt dat ofwel
de GGD, ofwel een andere onafhankelijke medisch adviseur het onderzoek verricht. De stellingname van de
behandelend ambtenaar moet dus genuanceerd worden.
In het contract met de huidige leverancier van sociaal medische advisering (SCIO Consult) is geen bepaling
opgenomen over het leveren van advies voor gehandicaptenparkeerkaarten en –plaatsen. Echter, gezien het
feit dat dit contract op 1 juli 2013 afloopt, kan een dergelijke bepaling wel in het nieuwe contract worden
opgenomen.
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Momenteel zijn wij in samenwerking met de drie andere IJmondgemeenten de aanbesteding van een nieuwe
leverancier van sociaal medische advisering aan het voorbereiden. Hierin is als optie opgenomen dat de
leverancier, wanneer de gemeente daar om vraagt, ook medisch advies kan afgeven voor
gehandicaptenparkeerkaarten en –plaatsen (GPK’s en GPP’s). De reden dat dit onderdeel is opgenomen als
optie en niet als ‘vaste’ opdracht, is omdat sommige IJmondgemeenten ervoor kiezen om de GGD als vaste
adviseur voor de GPK’s en GPP’s aan te houden.
Dit betekent dat wij met ingang van de nieuwe contractdatum (1 juli 2013) zowel voor Wmo-voorzieningen
als voor GPK’s en GPP’s dezelfde medisch adviseur kunnen inschakelen.
Wat het samenvoegen van medische adviezen wel vaak ingewikkeld maakt, is het feit dat voor de
verschillende voorzieningen ook verschillende beoordelingscriteria gelden. Bijvoorbeeld, voor het bepalen
van de noodzaak van een traplift, is met name de thuissituatie van de cliënt van belang. Voor een GPK is het
van belang vast te stellen welke afstand de cliënt maximaal kan lopen (al dan niet met hulpmiddel). Een GPK
is namelijk volgens de ministeriële regeling alleen bedoeld voor gehandicapten die minder dan 100 meter te
voet kunnen afleggen. Dit kan in een thuissituatie meestal niet goed gemeten worden. De cliënt zal naar een
daarvoor geschikte locatie moeten komen.
Gelet op bovenstaande zullen wij met ingang van het nieuwe contract erop toezien dat medische adviezen
die betrekking hebben op dezelfde persoon, zoveel mogelijk door één adviseur in behandeling worden
genomen. Voorts zullen wij onderzoeken of, in de gevallen waarin dat mogelijk is, het medisch onderzoek
voor de GPK bij de cliënt thuis uitgevoerd kan worden.
Vraag 2
In de casus is betrokkene al door een medisch traject gegaan. Het ligt voor de hand dat de GGD arts gebruik
maakt van de beschikbare kennis bij collega artsen en met hen contact opneemt. Wat zijn redenen om dat
niet te doen? Wat zijn redenen om betrokkene opnieuw te willen onderzoeken?
Antwoord vraag 2
Zoals u in ons antwoord op uw vorige vraag heeft kunnen lezen, is aanvullend onderzoek soms noodzakelijk,
omdat de beoordelingscriteria voor het bepalen van de noodzaak per voorziening kunnen verschillen.
Vraag 3
In de casus wordt aanvrager gevraagd om voor foto en handtekening opnieuw op pad te gaan. Wat zijn de
mogelijkheden om deze omslachtige werkwijze te vermijden? Kan, in geval van samenloop, de medisch
adviseur deze formaliteiten in een keer afhandelen? Bijvoorbeeld door het laten plaatsen van de
handtekening, die later kan worden gescand, op het aanvraagformulier voor de
gehandicaptenparkeerplaats? Uiteraard geldt daarbij de clausule dat dit pro forma is, in afwachting van
uitkomst van de medische keuring.
Antwoord vraag 3
Uw voorstel om de medisch adviseur formaliteiten als het zetten van een handtekening en het inleveren van
een pasfoto te laten afhandelen is niet mogelijk. Net zoals bij de aanvraag van een nieuw paspoort of
rijbewijs is de alleen de gemeente bevoegd dergelijke documenten af te geven. Die taak kan niet worden
overgedragen aan een externe partij.
De gehandicaptenparkeerkaart moet persoonlijk ondertekend en afgehaald worden door de cliënt. De cliënt
moet ook tekenen voor ontvangst.
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