GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum

:

29 oktober 2013

Voorstel van

:

College van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp

:

Technische aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning ten
behoeve van de Pilot Huishoudelijke Verzorging

Samenvatting
In afwachting van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in 2015 en de nieuwe taken in
de Transitie AWBZ is de regio Brabant Noordoost-Oost zich aan het voorbereiden op de
toekomstige veranderingen. Eén van deze veranderingen is een nieuwe manier van inkopen. Om
hiermee, in afwachting van nieuwe wetgeving, aan de slag te gaan is ervoor gekozen om de
huishoudelijke verzorging voor 2014 anders te gaan inkopen. Voor deze nieuwe manier van
inkopen is een technische wijziging van de verordening nodig. Met de pilot wordt een wijziging
gemaakt van schoonmaakdiensten op basis van normuren en normschema’s naar een
maatwerkoplossing op cliëntniveau van zorgondersteuning bij het voeren van een huishouden. Dit
sluit beter aan bij de principes van de Kanteling en de uitgangspunten voor de Transitie AWBZ.
De technische wijzigingen hebben ook een aanbestedingsrechtelijk doel. Door de focus minder op
de schoonmaak te richten ontstaat de mogelijkheid voor gemeenten tot het 1 op 1 contracteren
van zorgdienstverleners naar eigen keuze. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om, zoveel
mogelijk met dezelfde aanbieders te blijven werken wat de continuïteit voor klanten ten goede
komt. Belangrijkste wijziging is het vervangen van de term ‘hulp bij het huishouden’ door
‘huishoudelijke verzorging’.
Voorgesteld besluit:
Vaststellen van de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014 gemeente Boekel’
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Inleiding/probleemstelling:
In afwachting van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in 2015 en de nieuwe taken in
de Transitie AWBZ zijn de gemeenten in de regio Brabant Noordoost-Oost zich aan het
voorbereiden op toekomstige veranderingen. Eén van deze veranderingen is een nieuwe manier
van inkopen. Om hiermee, in afwachting van nieuwe wetgeving, aan de slag te gaan is ervoor
gekozen om de huishoudelijke verzorging voor 2014 anders te gaan inkopen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Raadsbesluit: Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012, gemeente Boekel d.d. 16
februari 2012
Raadsinformatiebrief: Pilot Huishoudelijke Verzorging, verzonden oktober 2013

Beoogd resultaat:
Om de ‘Pilot Huishoudelijke Verzorging’ mogelijk te maken zijn een aantal technische wijzigingen
van de verordening nodig, te weten:
Het toevoegen van:
▪ nieuwe definities van een aantal (nieuwe) begrippen
▪ een nieuw resultaat ter vervanging van ‘een schoon en leefbaar huis’
▪ omschrijving (en inkadering) van de huishoudelijke verzorging activiteiten
Het verwijderen van:
▪ verwijzingen naar normtijden of normschema’s
▪ verwijzingen naar ‘een schoon en leefbaar huis’
▪ alles dat uitgaat van uren/minuten (indicatie/dienstverlening) richting klant en in verband met
hetgeen de gemeente respectievelijk de zorgverlener moet doen.
▪ verwijzingen naar ‘schoonmaak’ en ‘afvalverwijdering’ zoals de Europese Commissie lijkt te
interpreteren (brief van Europese Commissie (DG interne markt en diensten) d.d. 8 april 2010.
Argumenten:
De wijzigingen hebben met name een aanbestedingsrechtelijk doel. Aan de eerder door uw Raad
vastgestelde uitgangspunten voor de verordening zijn geen wezenlijke veranderingen
aangebracht. Klanten worden dus als zij een indicatie hebben gecompenseerd conform onze
wettelijke plicht.
Financiële gevolgen en dekking:
De contractbesprekingen met de huidige aanbieders zijn nog gaande. Per 1 januari 2014 moeten
er nieuwe contracten zijn afgesloten. De pilot past binnen de bestaande begroting voor Wmo Hulp
bij het Huishouden en de invoeringsgelden Transitie AWBZ in Boekel.
Risico’s:
Per 1 januari 2014 moeten er nieuwe contracten zijn afgesloten voor huishoudelijke verzorging.
Voor de in de pilot beoogde werkwijze is de nu voorgestelde aangepaste verordening nodig. Uit
de contractbesprekingen volgt de definitieve planning voor de invoer van de nieuwe werkwijze.
Uiteraard wordt hierin rekening gehouden met wettelijke plichten voor een zorgvuldige
overgangstermijn. Dit overgangsrecht heeft met name betrekking op de uit te voeren herindicatie
van bestaande klanten. Er zal bij herindicatie rekening worden gehouden met een zorgvuldige
overgangstermijn.
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Klanten krijgen een nieuwe beschikking op basis van de nieuwe verordening. Tegen dit besluit
kunnen ze op de gebruikelijke wijze bezwaar maken.
Communicatie:
Er is een communicatieplan opgesteld voor de pilot. Onderdeel hiervan is informatie aan klanten,
dienstverleners, medewerkers van dienstverleners en de ambtelijke organisatie. Daarnaast zijn de
volgende secundaire groepen aangewezen: gemeenteraad en colleges van gemeenten, Wmo
Adviesraden, overige inwoners, overige dienstverleners, pers, vakbladen en mogelijk overig
geïnteresseerden.
De klanten die op dit moment hulp bij het huishouden ontvangen hebben in de tweede helft van
oktober een eerste brief ontvangen dat er vanaf 2014 een nieuwe werkwijze is. De aanbieder
maakt samen met de klant een plan om invulling te geven aan de maatwerkoplossing.
In een gemeenschappelijke bijeenkomst waarvoor alle betrokken Wmo-raden waren uitgenodigd,
is geïnventariseerd welke wensen en mogelijkheden er zijn voor vernieuwing en verbetering van
de uitvoering van hulp bij het huishouden. Hierin heeft de Boekelse Wmo Adviesraad haar inbreng
gehad. Voor voorliggende technische wijziging is geen gevraagd advies nodig van de Wmo
Adviesraad, omdat het aan de inhoud van de Verordening niets wijzigt . De Wmo Adviesraad
heeft aangegeven toch graag haar zienswijze aan uw Raad kenbaar te willen maken. Deze is voor
u ter inzage gelegd.
Voorstel:
Vaststellen van de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014 gemeente Boekel’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen die zijn bijgevoegd:
▪

Aanpassingen van de (bestaande) verordening

Bijlagen ter inzage:
▪
▪

Aanpassingen van de (bestaande) toelichting op de Wmo Verordening
Ongevraagd advies Wmo Adviesraad Boekel
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