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Geachte raadsleden, 
 
In de vergadering van de commissie Samenleving en Inwoners van donderdag 2 december 
jl. werd een vraag gesteld over de toelichting op de definitie van beperking, zoals bedoeld 
in de Wmo-verordening. In deze brief wordt het antwoord op de vraag toegelicht. 
 
Vraag over de toelichting op het begrip ‘beperking’ 

Er was een vraag over de toelichting op de definitie van beperking (1.1 sub c) in de 
Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020 (verder: Verordening): 
 
Artikel 1.1 sub c luidt: 
“In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:  
c. beperking: aan de cliënt verbonden factoren die er toe leiden dat deze niet (geheel) in 

staat is tot zelfredzaamheid en participatie.” 
 

En dit is de toelichting: 

beperking - Met participatie wordt bedoeld deelname aan het maatschappelijk verkeer. 
Met zelfredzaamheid wordt bedoeld het in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke 
algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd 
huishouden. 

De vraag werd gesteld hoe deze toelichting past bij de definitie.  
 

Antwoord 
De toelichting is bedoeld om te duiden hoe ‘beperking’ en de ondersteuning die daarbij 
hoort, moet worden opgevat in de Verordening. Maatschappelijk ondersteuning is in de 
Wmo gedefinieerd als ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie van 
personen met een beperking. Andersom betekent het dus dat personen met een beperking 
ondersteuning nodig hebben op het gebied van zelfredzaamheid en participatie. In de wet 
is dit zo gedefinieerd om andere vormen uit te sluiten (bijvoorbeeld het schilderen van je 

huis hoort er niet bij). De definitie begrenst dus de doelgroep en de soort van 
ondersteuning. 
 
Naar het oordeel van de jurist is er geen juridisch ‘gat’ tussen definitie en toelichting en 
sluit dit aan op het gestelde in de wet. De toelichting hoeft dus niet te worden aangepast. 
 
  



 

 

Tot slot 
 

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Saskia 
Doek van de afdeling OSCW. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0495) 57 54 87 en per e-
mail via s.doek@weert.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Hans Jansen 
hoofd afdeling OCSW 
 


