Inspraakverslag Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
Nr.

Organisatie

Artikel

Reactie

1

Wmo Adviesraad Boekel

Algemeen

Het totale beeld van de uitvoering van de Wmo 2015 is voor de Wmo adviesraad pas compleet en inzichtelijk, zodra de
beleidsregels zijn vastgesteld door het college en de gemeenteraad. We missen nu de kaders waardoor de Verordening
breed en vrij te interpreteren is. De Wmo adviesraad verwacht ook dat de beleidsregels meer geschreven gaan worden
naar de situatie in de gemeente Boekel. Dat mist de Wmo adviesraad in de Verordening zoals deze nu voorligt.

1.1

Ambtelijke reactie BNO

Algemeen

Ook in de beleidsregels zal de werkwijze niet geheel tot uiting komen, omdat deze regels juridische aanvullende
bepalingen zijn en geen implementatieplan waarin de werkwijze van het lokale Wijkteam duidelijk wordt. Daarvoor zijn
lokale projectplannen mbt het wijkgericht werken de aangewezen documenten. De werkwijze in de gemeente Boekel zal
in uw vergadering nog aan de orde komen.

2

Wmo Adviesraad Boekel

Algemeen

Het advies van de Wmo adviesraad is om in de Verordening uit te gaan van dezelfde beschrijvingen. Nu worden
bijvoorbeeld burgers en cliënten door elkaar gebruikt.

2.1

Ambtelijke reactie BNO

Algemeen

In alle artikelen wordt gesproken over ‘cliënten’, dit sluit aan bij de wettekst.

3

Wmo Adviesraad Boekel

2 Melding hulpvraag

“Het college bevestigt de ontvangst van de melding en maakt zo spoedig mogelijk…”: De Wmo adviesraad acht dit niet
concreet genoeg en vraagt om aanpassing op dit punt.

3.1

Ambtelijke reactie BNO

2 Melding hulpvraag

Aangezien het onderzoek na een melding maximaal zes weken mag duren (zie artikel 2.3.2, eerste lid, van de Wet)
wordt de gemeente gemotiveerd om het onderzoek zo snel mogelijk te starten. Welke doorlooptijden gemeenten
hanteren binnen dit wettelijk kader is een lokale keuze en een bevoegdheid van het college: het betreft hier
uitvoeringsafspraken.

4

Wmo Adviesraad Boekel

3
Clientondersteuning

De Wmo adviesraad vindt het goed dat cliëntondersteuning is geregeld in de Verordening en dat de cliënt gewezen
wordt op de mogelijkheid van kosteloze cliëntondersteuning.

4.1

Ambtelijke reactie BNO

3
Clientondersteuning

Uw opmerking nemen wij voor kennisgeving aan.

5

Wmo Adviesraad Boekel

6 Geen (verder)
onderzoek

De Wmo adviesraad pleit voor zorgvuldigheid bij punt 1. Is de vraag achter de vraag duidelijk?
Wanneer cliënten zich bij het verkeerde loket melden, wat gezien alle veranderingen heel goed mogelijk is in 2015,
vraagt de Wmo adviesraad om goede ondersteuning.

5.1

Ambtelijke reactie BNO

6 Geen (verder)
onderzoek

Uw opmerking wordt meegenomen in de uitwerking van de werkwijze/procesbeschrijving van het Wijkteam Boekel.

6

Wmo Adviesraad Boekel

7 Onderzoek

6.1

Ambtelijke reactie BNO

7 Onderzoek

Het is goed dat de mantelzorger bij het onderzoek wordt betrokken. Het is goed dat de cliënt een verslag krijgt van het
gesprek. De Wmo adviesraad mist een laatste stap in dit proces, namelijk:
Punt 9: ‘Het is mogelijk om binnen het proces van onderzoek terug te keren naar de vorige stappen’
In dit artikel staan bepalingen waaraan het onderzoek altijd moet voldoen. Het is niet opgesteld als procesbeschrijving.

7

Wmo Adviesraad Boekel

10 Geen aanspraak

De Wmo adviesraad is van mening dat punt p te dwingend omschreven staat. Indien er redenen zijn om aan te nemen

1

dat de cliënt aanspraak kan maken op verblijf op grond van Wlz (Wet Langdurige Zorg, niet meer AWBZ) komt cliënt
niet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening.
Redenen zijn om aan te nemen is niet concreet genoeg en daarbij wordt hierbij volledig voorbij gegaan aan het
zelfbeschikkingsrecht.
7.1

Ambtelijke reactie BNO

10 Geen aanspraak

Wanneer in het Gesprek het vermoeden bestaat dat een cliënt in aanmerking komt voor zorg uit de AWBZ (Wlz gaat
later in, Wet spreekt ook nog over AWBZ), moet dat eerst worden onderzocht.
In de Wet (Wmo) is bepaald dat er geen aanspraak op Wmo kan worden gedaan, wanneer er een indicatie voor de
AWBZ aanwezig is. Dit overstijgt het zelfbeschikkingsrecht en heeft daarom een dwingend karakter.

8

Wmo Adviesraad Boekel

12
Persoonsgebonden
budget

Bij punt 1. De Wmo adviesraad is van mening dat waar verplichtingen worden benoemd deze niet eenzijdig maar zowel
voor de zorg in natura als voor een PGB zouden moeten worden benoemd.

8.1

Ambtelijke reactie BNO

12
Persoonsgebonden
budget

Voor een naturaverstrekking gelden wettelijke eisen, zoals de Kwaliteitswet zorginstellingen en de in artikel 15 van de
Verordening genoemde eisen. Deze eisen kunnen niet gesteld worden aan een PGB. Daarom zijn aparte kwaliteitseisen
gesteld in artikel 12 om ook de kwaliteit voor een budgethouder te waarborgen.

9

Wmo Adviesraad Boekel

12
Persoonsgebonden
budget

Bij punt 1f. De Wmo adviesraad volgt het advies van Mezzo en vraagt om aanpassing op het volgende punt:
“Een persoonsgebonden budget voor het sociaal netwerk moet in ieder geval beperkt blijven tot die gevallen waarin het
de gebruikelijke zorg overstijgt en dit redelijkerwijs aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en
aantoonbaar doelmatiger is”.

9.1

Ambtelijke reactie BNO

12
Persoonsgebonden
budget

De toevoeging van het woord ‘redelijkerwijs’ voegt niets toe aan hetgeen het artikel beoogt te bereiken.

10

Wmo Adviesraad Boekel

12
Persoonsgebonden
budget

In de toelichting college staat omschreven dat er een PGB notitie is opgesteld met 19 gemeenten welke overgenomen
gaat worden in de beleidsregels. De Wmo adviesraad wil benadrukken dat deze notitie haar niet bekend is en dat zij
derhalve niet akkoord gaat met deze werkwijze of keuzes die hierin gemaakt worden.

10.1

Ambtelijke reactie BNO

Ambtelijke reactie
BNO

De gemeenten hebben getracht overeenstemming te bereiken over de invulling van het persoonsgebonden budget in de
verschillende transities én voor 19 gemeenten. Hiertoe is er een werkdocument opgesteld, zodat er geen grote
verschillen zouden gaan ontstaan in de verschillende Verordeningen. Dat zou niet wenselijk zijn voor jongeren die de
overstap moeten maken van Jeugdwet (tot 18 jaar) naar Wmo (vanaf 18 jaar) en voor de aansluiting van processen op
elkaar (beleid, Verordening en inkoop) binnen de regio en in gemeenten zelf. De uitgangspunten uit dit werkdocument
zijn verwerkt in voorliggende Verordening en liggen nu voor ter advisering. Het college is bevoegd om Nadere Regels te
stellen in aanvulling op de bepalingen in de Verordening. Op de Nadere Regels is geen inspraak of adviesverplichting van
toepassing.

11

Wmo Adviesraad Boekel

16 Meldingsregeling
calamiteiten en
geweld

Hier mist de Wmo adviesraad een regeling voor het melden van ongelukken en bijna ongelukken.

11.1

Ambtelijke reactie BNO

16 Meldingsregeling
calamiteiten en

Het is onduidelijk wat u hieronder verstaat. Onder calamiteiten zou je ook ‘ongelukken en bijna ongelukken’ kunnen
verstaan.

2

geweld
12

Wmo Adviesraad

18 Klachtregeling

De Wmo adviesraad mist hier de regel welke wel in de model Verordening VNG staat:
“1. Het college stelt een regeling vast voor afhandeling van klachten van cliënten die betrekking hebben op de wijze van
afhandeling van meldingen en aanvragen als bedoeld in deze Verordening”.
De klachtregeling wordt in de ogen van de Wmo adviesraad zonder deze regel te eenzijdig neergelegd bij de aanbieders.

12.1

Wmo Adviesraad Boekel

18 Klachtregeling

Omdat de in de AWBZ geldende klachtenregeling niet van toepassing is in de Wmo, heeft de wetgever beoogd dat de
gemeente hiervoor eisen opneemt in de Verordening. Daarnaast bestaat er een gemeentelijke klachtenregeling op grond
van de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze wordt hier echter niet bedoeld. Zoals nu ook al gebruikelijk is, heeft de
gemeente een bemiddelende rol wanneer cliënt en organisatie er samen niet uitkomen (onderdeel van contractbeheer).

13

Wmo Adviesraad Boekel

Algemeen

De Wmo adviesraad adviseert positief met betrekking tot de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente
Boekel 2015 met de genoemde aandachtspunten.

13.1

Ambtelijke reactie BNO

Algemeen

Wij danken u voor het uitgebrachte advies.

Wmo Adviesraad Boekel

Algemeen

De Wmo adviesraad adviseert positief met betrekking tot de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente
Boekel 2015 met de genoemde aandachtspunten.

Ambtelijke reactie BNO

Algemeen

Wij danken u voor het uitgebrachte advies.

14

Adviesraad Wmo Bernheze

Algemeen

Wij zien de concept Verordening als een zorgvuldige benadering van de huidige situatie. Toch kunnen wij niet goed
voorzien hoe de effecten van de Wmo 2015 zullen aankomen bij de cliënten en bij toekomstige cliënten. Om die reden
denken wij aan een discretionaire bevoegdheid voor het College van B&W / de Portefeuillehouder voor de
Wmo voor de schrijnende situaties.

14.1

Ambtelijke reactie BNO

Algemeen

Deze Verordening en werkwijze gaan juist uit van persoonlijk maatwerk. De procedures zijn beschreven, maar niet het
resultaat van maatschappelijke ondersteuning. Juist hierdoor is het mogelijk om optimaal invulling te geven aan het
persoonlijk maatwerk, juist ook in schrijnende situaties die niet te vangen zijn in gestandaardiseerde beslisbomen e.d.
Wat betreft de discretionaire bevoegdheid: die blijft het college behouden, maar bij de invulling van de Wet en deze
Verordening is optimaal vrijheid voor de professional aanwezig om te komen tot maatwerkoplossingen.

15

Adviesraad Wmo Bernheze

Artikel 7

Onderzoek (ofwel het zogenoemde keukentafelgesprek). Tijdens dit gesprek mogen cliënten niet ontmoedigd worden om
een aanvraag maar niet in te dienen. Dit zien we graag toegevoegd aan lid 2.

15.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 7

Artikel 7, lid 2, gaat alleen over wat het gewenste resultaat moet zijn van de gevraagde ondersteuning. In artikel 7, lid
6, staat dat als een cliënt in aanmerking wil komen voor een maatwerkvoorziening, dit wordt opgenomen in het
gespreksverslag. In artikel 8, lid 1, staat vervolgens dat het getekende gespreksverslag wordt aangemerkt als aanvraag.
Deze procesgang borgt de wens van de cliënt om wel of geen aanvraag in te dienen. Besluitvorming over een aanvraag
vindt niet in de onderzoeksfase plaats.

16

Adviesraad Wmo Bernheze

Artikel 12, lid 3

Hierin worden (terecht) kwaliteitseisen gesteld voor inkoop van zorg en/of hulpmiddelen. Graag zien we deze
kwaliteitseisen en -normen ook binnen zorg in natura (ZIN) sterk en streng gewaarborgd. Hetzelfde geldt voor het doen
van steekproeven met betrekking tot de bestedingen van het PGB. Ook dat zien we graag terug bij ZIN.

3

16.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 12, lid 3

Voor een naturaverstrekking gelden wettelijke eisen, zoals de Kwaliteitswet zorginstellingen en de in artikel 15 van de
Verordening genoemde eisen. Deze eisen kunnen niet gesteld worden aan een PGB. Daarom zijn aparte kwaliteitseisen
gesteld in artikel 12 om ook de kwaliteit voor een budgethouder te waarborgen.

17

Adviesraad Wmo Bernheze

Artikel 14, lid 2

Er wordt aan de ouders van een minderjarig kind met een beperking een 'eigen' bijdrage opgelegd voor een
maatwerkvoorziening of een PGB ten behoeve van een woningaanpassing. Op zich is het zeer ongebruikelijk dat er een
eigen bijdrage wordt gevraagd aan de ouders van iemand met een beperking. Zowel binnen de AWBZ als de Jeugdwet
zijn minderjarigen vrijgesteld van een eigen bijdrage. Daarnaast is de adviesraad benieuwd hoe de gemeente reageert
als het kind zelfstandig wil wonen. Als nu iemand vrijwillig een reeds adequaat aangepast huis verlaat komt de
zorgvrager niet meer in aanmerking voor vergoeding van nogmaals een woningaanpassing. Het lijkt erop dat de
gemeente dan ook verwacht dat de ouders zullen moeten gaan verhuizen (in plaats van het kind dat zelfstandig wil gaan
wonen).

17.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 14, lid 2

De wetgever heeft beoogd in artikel 2.1.4 Wmo 2015 te regelen dat de eigen bijdrage-mogelijkheid wordt uitgebreid. Er
staat in dit artikel expliciet genoemd dat het college kan bepalen dat er een bijdrage van ouders van de minderjarige
wordt gevraagd voor een woningaanpassing. Voor elke cliënt, dus ook een jongere die zelfstandig wil gaan wonen, wordt
een onderzoek gedaan naar de persoonlijke situatie en behoeften. In elk individueel geval wordt gekeken naar
persoonlijk maatwerk.

18

Adviesraad Wmo Bernheze

Artikel 18

Wij adviseren een onafhankelijk meldpunt voor cliënten. Klagen bij een zorgaanbieder waar hij/zij in een
afhankelijkheidspositie verkeerd is voor (kwetsbare) mensen vaak een ontoegankelijke weg.

18.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 18

Zoals voor alle producten en diensten geldt dat de eerst aangewezen weg is om er samen met de leverancier van de
maatwerkoplossing uit te komen. Wanneer de leverancier/aanbieder en cliënt er samen niet uitkomen, kan de gemeente
een bemiddelde rol innemen zoals dat reeds gebruikelijk is. Uiteraard worden alle signalen meegenomen in het proces
van contractbeheer, waarin de prestaties en resultaten van de maatschappelijke ondersteuning worden gemonitord. Hier
maken ook de klachten die bij de leverancier gemeld worden, deel van uit.

19

WMO adviesraad Veghel

Algemeen

In onze vergadering van 7 juli is uitgebreid stilgestaan bij de conceptVerordening maatschappelijke Ondersteuning 2015.
Zoals in de vergadering al aangegeven heeft de raad de Verordening positief ontvangen.

19.1

Ambtelijke reactie BNO

Algemeen

Wij danken u voor het uitgebrachte advies.

20

WMO adviesraad Veghel

Algemeen

Een opmerking van algemene aard is dat BURGERS aangesproken worden als cliënten. De raad is van mening dat een
burger die geen directe dienstverleningsrelatie t.a.v. een vraag of verzoek heeft bij de gemeentelijke overheid nog geen
cliënt is. Een gemeente spreekt haar burgers in algemene termen als burger aan en wanneer zij klant zijn als cliënt. Op
deze manier zou dit ook in de Verordening moeten staan. Wij bepleiten dan ook om de term BURGER te gebruiken daar
waar de burger nog geen klant is.

20.1

Ambtelijke reactie BNO

Algemeen

In alle artikelen wordt gesproken over ‘cliënten’, dit sluit aan bij de wettekst.

21

WMO adviesraad Veghel

Algemeen

Regelmatig wordt de term “zo spoedig mogelijk” gebruikt. Als raad zouden we graag een termijn benoemd hebben.

21.1

Ambtelijke reactie BNO

Algemeen

Aangezien het onderzoek na een melding maximaal zes weken mag duren (zie artikel 2.3.2, eerste lid, van de Wet)
wordt de gemeente gemotiveerd om het onderzoek zo snel mogelijk te starten. Welke doorlooptijden gemeenten
hanteren binnen dit wettelijk kader is een lokale keuze en een bevoegdheid van het college: het betreft hier
uitvoeringsafspraken.

4

22

WMO adviesraad Veghel

Artikel 3

In artikel 3 wordt gesproken over kosteloze cliëntondersteuning. Wij zouden dit graag duidelijker weergegeven hebben.

22.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 3

In de Verordening is ervoor gekozen om niet de wettekst te herhalen. Cliëntondersteuning is een toevoeging ten
opzichte van de oude wetgeving en daarom uitgebreid behandeld in de Wet in artikel 1.1.1 en 2.3.2. Uiteraard komt er
nog informatie voor cliënten over cliëntondersteuning. Een folder is hiervoor het aangewezen communicatiemiddel,
welke ook naar nieuwe inzichten makkelijk aangepast kan worden. Zeker omdat er waarschijnlijk meerdere partijen zijn
die deze ondersteuning kunnen bieden. Een Verordening willen we bij voorkeur zo min mogelijk wijzigingen.

23

WMO adviesraad Veghel

Artikel 7

De WMO-raad ziet het als positief dat het gespreksverslag (verbeterd) enige tijd bewaard blijft.

23.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 7

Uw opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.

24

WMO adviesraad Veghel

Hoofdstuk 3

Bij hoofdstuk 3 “maatwerkvoorziening”: Er is aandacht nodig voor het beoordelingsvermogen van de betrokkene. Hij of
zij onderkent diens situatie mogelijk niet goed. Dit komt onvoldoende in de Verordening terug. In de vergadering werd
aangegeven dat hiervoor wel aandacht is bij de (bij)-scholing van de consultanten. Dit behoort bij de eisen aan
personeel en dit hoort niet in de Verordening. De WMO-raad stelt voor om dit als voetnoot op te nemen in de
Verordening. Het is belangrijk dat dit goed wordt gecommuniceerd.

24.1

Ambtelijke reactie BNO

Hoofdstuk 3

Eisen aan het personeel worden niet gesteld in een Verordening. De gemeente moet op grond van de Wet een
beoordeling maken die voldoet aan de wettelijke eisen. Dit impliceert dat degene die het onderzoek en/of beoordeling
doet, moet beschikken over de juiste competenties en vaardigheden. Dit wordt geregeld in de afspraken met partners
en het eigen personeelsbeleid en niet in een Verordening. Wij zijn het met u eens dat de juiste competenties en
vaardigheden een vereiste zijn om een goede beoordeling te kunnen maken. Dit heeft dan ook zeker onze aandacht.

25

WMO adviesraad Veghel

Artikel 16

We verzoeken om in artikel 16 “Meldingsregeling calamiteiten en geweld” een verzoek om veiligheid in algemene zin op
te nemen.

25.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 16

Organisaties moeten uiteraard zelf voorzien in veilige werkomstandigheden voor hun medewerkers. Daarnaast zien wij
het meldpunt zoals bedoeld in artikel 16 ook voor het melden van die situaties waarin medewerkers zich onveilig voelen.
De gebruikelijke werkwijze dat organisaties bij de gemeente melding maken van onveilige situaties voor de
medewerkers, blijft bestaan.

26

WMO adviesraad Veghel

Hoofdstuk 5

Tijdens de bespreking is gesproken over de bewaking van cliëntenrechten middels cliëntenraden en het instellen van een
cliëntenvertrouwenspersoon. Door de overheveling van taken verliezen cliëntenraden een deel van hun terrein aan de
WMO. Het inrichten van een nieuw soort belangenbehartiging voor cliënten lijkt ons een belangrijk item, waarover in de
conceptVerordening te weinig is terug te vinden.

26.1

Ambtelijke reactie BNO

Hoofdstuk 5

In artikel 19 is geregeld dat het medezeggenschap van cliënten bij organisaties van maatschappelijke ondersteuning
vereist is. Wat betreft het instellen van een cliëntvertrouwenspersoon: het klopt dat deze eis in de Wet niet terug komt.
Er zijn daar echter andere verplichtingen voor de gemeenten voor in de plaats gekomen: zowel het bieden van een 24uurs luisterend oor als de verplichting tot het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning borgt een onafhankelijk
aanspreekpunt. Wanneer uit de praktijk blijkt dat dit onvoldoende bijdraagt aan het borgen van de positie van de cliënt,
heeft de gemeente de mogelijkheid hiervoor Nadere Regels te stellen.

27

Wmo adviesraad Landerd

Inleiding

TOV inleiding : betreffende jaarlijkse blijk van waardering

5

27.1

Ambtelijke reactie BNO

Inleiding

Het jaarlijkse blijk van waardering wordt uitgewerkt in artikel 21 van de Verordening.

28

Wmo adviesraad Landerd

Inleiding

Inleiding : bepaling eigen bijdrage cliënten :
- uit welke bronnen wordt geput om het vermogen van cliënt te bepalen
- geldt het eigen huizenbezit / overig vastgoed ook als vermogen, dat betrokken wordt bij de bepaling van de eigen
bijdrage?
- Hoe te voorkomen dat cliënt – al dan niet onder druk van (belanghebbende) derden – het eigen vermogen verminderd
alvorens een beroep te doen op ondersteuning?

28.1

Ambtelijke reactie BNO

Inleiding

Eigen bijdrage cliënten wordt uitgewerkt in Hoofdstuk 4: bijdrage in de kosten. Hierbij sluiten we aan bij het Landelijk
Besluit maatschappelijke ondersteuning waarin de bedragen en percentages van de eigen bijdragen zijn opgenomen.
Voor 2015 is het landelijk Besluit maatschappelijke ondersteuning nog niet gepubliceerd. Wat betreft uw vragen:
- Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en maakt hiervoor gebruik van de gegevens die bekend zijn bij de
Belastingdienst. Voor meer informatie zie: www.hetcak.nl.
- Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en maakt hiervoor gebruik van de gegevens die bekend zijn bij de
Belastingdienst. Voor meer informatie zie: www.hetcak.nl.
- Hier hebben de gemeenten geen invloed op.

29

Wmo adviesraad Landerd

Inleiding

Eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en het vermogen van cliënt en zijn echtgenoot:
- geldt dit ook voor personen met een samenlevingscontract?
- geldt dit ook voor samenwonenden zonder samenlevingscontract?

29.1

Ambtelijke reactie BNO

Inleiding

Zie beantwoording vraag 28. Het antwoord op beide vragen is in dit geval ja. Bij iedere vorm van samenwonen
(gehuwd, ongehuwd, geregistreerd, ongeregistreerd) is dit van toepassing. Betreft in feite continuering van bestaand
rijksbeleid. Zie ook artikel 1.1.2 van de Wmo.

30

Wmo adviesraad Landerd

Inleiding

Bij minderjarige cliënten wordt een bijdrage opgelegd aan ouders en degene die anders dan als ouder samen met de
ouder het gezag over de cliënt uitoefent:
- wie zijn - exact omschreven - “degene die anders dan als ouder” ?

30.1

Ambtelijke reactie BNO

Inleiding

De wetgever bepaalt dit in het landelijke Besluit maatschappelijke ondersteuning. Deze is echter nog niet gepubliceerd.

31

Wmo adviesraad Landerd

Inleiding

De toepasselijke grenzen m.b.t. de financiële draagkracht: wat is de norm bij het vaststellen van de toepasselijke
grenzen?

31.1

Ambtelijke reactie BNO

Inleiding

Zie beantwoording vraag 28.

32

Wmo adviesraad Landerd

Inleiding

Onder welke voorwaarden betreffende het tarief, waarmee cliënt de ondersteuning kan inkopen van een persoon die
behoort tot het sociale netwerk:
- wat zijn de voorwaarden?
- wie bepaalt de voorwaarden en volgens welke normen?

32.1

Ambtelijke reactie BNO

Inleiding

De criteria voor het bepalen van de hoogte van en aanvullende voorwaarden aan het PGB zijn uitgewerkt in artikel 12
van de Verordening. De hoogte van een PGB is afhankelijk van de situatie van de cliënt en kan dus per situatie
verschillen. De gemeenteraad stelt de Verordening vast, het college besluit per individu de hoogte van het PGB.
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33

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 7

De vorm van het onderzoek (om een totaalbeeld van cliënt en zijn situatie) is vrij:
Moeten niet criteria opgesteld worden waaraan het onderzoek in ieder geval aan moet voldoen ter bewaking van de
kwaliteit en ter voorkoming van willekeur?

33.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 7

Dat klopt. Deze criteria zijn uitgewerkt in artikel 7.

34

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 7

Het (onderzoek)gesprek wordt gevoerd door deskundigen:
Wat zijn de criteria waaraan deskundigen minimaal moeten voldoen?

34.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 7

Eisen aan het personeel worden niet gesteld in een Verordening. De gemeente moet op grond van de Wet een
beoordeling maken die voldoet aan de wettelijke eisen. Dit impliceert dat degene die het onderzoek en/of beoordeling
doet, moet beschikken over de juiste competenties en vaardigheden. Dit wordt geregeld in de afspraken met partners
en het eigen personeelsbeleid en niet in een Verordening.

35

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 7

Het gesprek vindt zo mogelijk bij de cliënt thuis plaats:
- wie bepaalt “zo mogelijk”.
- cliënt kan (il)legale reden hebben om niet thuis te ontvangen. Wat zijn dan de richtlijnen.
- stel: de onderzoeker stuit tijdens het onderzoek aan huis op zaken die niets met het onderwerp van het onderzoek te
maken hebben, maar wel om andere reden zorgwekkend / afwijkend/ etc zijn. Hoe wordt met die informatie omgegaan?
(b.v. illegale onderverhuur; verzwegen voordeurdeler; e.d.)

35.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 7

- ‘Zo mogelijk’ dient u te lezen dat niet in alle gevallen en altijd een huisbezoek plaats kan vinden. Denk bijvoorbeeld
aan cliënten waarmee het gesprek al in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden, zodat zij direct ondersteuning kunnen
krijgen bij thuiskomst. Het heeft onze voorkeur om zoveel mogelijk in de thuissituatie het Gesprek te voeren.
- Een afspraak voor het Gesprek wordt altijd in samenspraak gemaakt tussen gemeente, cliënt en iemand uit zijn
omgeving, bv. een mantelzorger. De gemeente moet ten alle tijden goed onderzoek kunnen doen. Hiervoor zijn geen
richtlijnen.
- Indien een ambtenaar tijdens zijn onderzoek iets illegaals tegen komt, maakt hij daar intern melding van. Andere
zaken zoals genoemd worden betrokken bij het onderzoek.

36

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 7

De invulling van deze verslagplicht is vrij:
Moeten er geen minimale criteria gesteld worden aan (de vorm van) het verslag?

36.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 7

Uiteraard worden er criteria gesteld waaraan het Gespreksverslag moet voldoen, zoals dat ook nu al gebruikelijk is. Dit
is echter een bevoegdheid van het college en geen onderwerp wat in een Verordening wordt uitgewerkt. De wetgever
heeft mede gelet op de memorie van toelichting bewust gekozen voor de term vormvrij. De gedachte is dat aangesloten
wordt bij de huidige praktijk. Wat we hierbij zien is dat de vorm op grond van ervaring wisselt.

37

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 8

In de Verordening staat: het ondertekende gespreksverslag wordt daarbij aangemerkt als aanvraag. In de toelichting
staat: de mogelijkheid is opgenomen om een (-) verslag als aanvraag aan te merken.
- Hoe dit verschil te duiden?
- Hoe wordt er gehandeld als de cliënt ná ondertekening van het verslag – al dan niet op advies van derden – een
nauwgezettere c.q. specifiekere aanvraag wil doen? Voorstel herziene tekst: het ondertekende gesprek wordt
aangemerkt als aanvraag, tenzij binnen ……( noem een redelijke termijn) een verzoek tot herdefiniëring van de
aanvraag wordt ingediend.

7

37.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 8

- Het college heeft gekozen om het getekende Gespreksverslag als aanvraag aan te merken, omdat dit onnodige
regeldruk voorkomt en de procedure voor de belanghebbende makkelijker maakt. Een aanvraag kan pas ingediend
worden na afronding van het onderzoek. Daarom is het logisch om het Gespreksverslag als aanvraag voor
maatschappelijke ondersteuning te beschouwen.
- In het Gespreksverslag worden wederzijdse afspraken gemaakt, hier is geen sprake van een eenzijdige wensenlijst
maar van een in kaart brengen van de situatie, behoeften en mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk. Uiteraard
worden aanvullingen of opmerkingen van de cliënt aan het Gespreksverslag toegevoegd.

38

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 9

“Een cliënt komt in aanmerking (-) voor zover de cliënt (-) naar het oordeel van het College ….etc:
- Kan cliënt het oordeel van het college aanvechten?
- Geldt hier de klachtenregel voor? Zo niet : kunnen de regionaal samenwerkende gemeenten een onpartijdige instantie
aanwijzen die de redelijkheid van het oordeel van het college toetst?

38.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 9

- Het college neemt een individueel besluit waarop het bezwaar- en beroepsprocedure van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing is. De cliënt kan het besluit dus aanvechten.
- De klachtenregel is bedoeld als de burger een klacht heeft over de gemeente, zoals bijvoorbeeld de bejegening. Dit is
een andere procedure als de bezwaar- en beroepsprocedure. Het is aan het college om te kiezen voor een lokale of
regionale bezwarenprocedure. De klachtenregeling is altijd lokaal.

39

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 9, lid 3

Wat wordt precies bedoeld met “de noodzaak tot ondersteuning (-) moet redelijkerwijze niet vermijdbaar zijn geweest?
- Is dit een variatie op “eigen schuld; dikke bult”?
- Stel: iemand is met een dronken kop een ladder opgegaan; eraf gevallen met fysieke beperkingen tot gevolg; doet
beroep op een voorziening: is er dan sprake van “vermijdbaarheid”? Zo ja, hoe lang wordt dan vermijdbaarheid de
cliënt aangerekend? Wie bepaalt “redelijkerwijze niet vermijdbaarheid”

39.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 9, lid 3

- Maatschappelijke ondersteuning is maatwerk. De wetgever doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van
burgers waaronder het maken van verantwoorde en gezonde keuzes. Het afwentelen van deze verantwoordelijkheid op
de maatschappij is niet wenselijk en was ook in voorgaande wetgeving niet zonder meer mogelijk.
- Het college bepaalt per situatie en per individu wat redelijkerwijs vermijdbaar en/of verwijtbaar is en wat dan nog
mogelijk blijft aan te leveren maatschappelijke ondersteuning.

40

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 10

Geen aanspraak indien de cliënt geen ingezetene is van de gemeente Landerd
- Stel: iemand revalideert over een langere periode bij een familielid in Landerd en heeft tijdelijk een voorziening nodig:
tot wie dient deze persoon zich te richten?

40.1

Ambtelijke reactie BNO

41

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 10

Geen aanspraak indien de noodzaak het gevolg is van een verhuizing waarvoor (-) geen belangrijke reden voor
verhuizing aanwezig is:
- Wie bepaalt de belangrijkheid van de reden voor verhuizing?
- Welke criteria zijn daarbij maatgevend?

41.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 10

Het college bepaalt of er op grond van beperkingen bij zelfredzaamheid of participatie een noodzaak voor verhuizing
aanwezig is. Per situatie zal dit beoordeeld worden en worden de persoonlijke omstandigheden, behoeften en belangen
afgewogen. Hier zijn geen maatgevende criteria voor, conform wat de wetgever heeft beoogd.

Uit jurisprudentie blijkt dat het recht op maatschappelijke ondersteuning alleen bestaat jegens het college waar de cliënt
woonplaats heeft. Het college verstrekt dus alleen een maatwerkvoorziening of PGB aan inwoners van de gemeente. De
basisregistratie personen (BRP) is hierbij leidend. Indien iemand zich door omstandigheden niet kan inschrijven in de
BRP van de gemeente, maar onomstotelijk vaststaat dat hij meestentijds verblijft in de gemeente, dan kan het college
toch maatschappelijke ondersteuning verlenen. In het onderzoek wordt dit door het college vastgesteld
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42

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 12

Een PGB wordt alleen verstrekt indien de cliënt dit gemotiveerd aanvraagt, hoe te handelen als cliënt niet in staat is zelf
de motivatie te formuleren maar de noodzaak van een PGB er wel is?

42.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 12

De cliënt of diens vertegenwoordiger, dit kan de mantelzorger, een familielid/vertrouwenspersoon of een onafhankelijke
cliëntondersteuner zijn, kunnen in het Gesprek de motivering aangeven.

43

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 14

bijdrage in de kosten verschuldigd door degene die anders dan als ouder…. (etc):
bij minderjarige cliënten wordt een bijdrage opgelegd aan (-) ouders en degene die anders dan als ouder samen met de
ouder het gezag over de cliënt uitoefent, wie zijn - exact omschreven - “degene die anders dan als ouder” ?

43.1

Ambtelijke reactie BNO

44

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 20

Het college betrekt ingezetenen …… etc. Voldoet de huidige WAR aan het gesteld in artikel 20?

44.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 20

Ja, de huidige regels voldoen. Waar nodig wordt terminologie aangepast.

45

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 21

Jaarlijkse waardering mantelzorgers:
- Is het niet vreemd dat een dergelijk artikel opgenomen wordt in een gemeentelijke Verordening?
- Kan het vormgeven van de blijk van waardering voor mantelzorgers niet overgeheveld worden naar een (regionale)
werkgroep, samengesteld uit inwoners van de samenwerkende gemeenten, die – al dan niet in samenwerking met
plaatselijke voorzieningen, verenigingen e.d. – komen tot leuke acties en activiteiten en/of mantelzorgers korting bieden
op bestaande activiteiten?

45.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 21

- Het is bij Wet verplicht dit onderwerp op te nemen in de Verordening. Het is in de Verordening gemandateerd aan het
college om uitvoering te geven aan de jaarlijkse waardering van mantelzorgers.
- Het is nadrukkelijk een lokale keuze hoe er invulling wordt gegeven aan de jaarlijkse blijk van waardering. Hierbij
wordt aangesloten bij de lokale situatie, mogelijkheden en politieke keuzes. De aanbeveling van de lokale Wmo
adviesraad zullen wij betrekken bij het vormgeven van de Nadere Regels.

46

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 3

Cliëntenondersteuner; Wanneer in beeld? Doorloopt hij het hele traject mee?
Advies Wmo adviesraad Landerd: MEE als cliëntenondersteuner; is onafhankelijk en voert het Keukentafelgesprek, doet
verslaglegging waar het ondersteuningsvoorstel deel van uit maakt.
De ambtenaar toetst of de aanvraag voldoet aan het gemeentelijk beleid.

46.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 3

De hulp van een cliëntondersteuner kan worden ingeroepen in de onderzoeksfase. De gemeente gaat nog afspraken
maken met organisaties over onafhankelijke cliëntondersteuning waaronder MEE.

47

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 15

Heeft de gemeente zicht op de ontwikkeling van de Voorzieningen? Bewaakt de gemeente het nakomen van de
gemaakte afspraken met de zorgaanbieder/zorgleverancier? Voorbeeld:
- Brief van Welzorg.
- Klachten over de communicatie m.b.t. de aanbieder huishoudelijke verzorging.

47.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 15

De gemeente houdt de ontwikkeling van voorzieningen periodiek bij. Het bewaken van gemaakte afspraken is geborgd
in artikel 15 lid 3 van de Verordening en in de contracten met de organisaties.

Zie antwoord op vraag 30.
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48

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 22

Bijstellen Verordening MO 2015; Gezien de complexiteit en de prilheid van de ‘Nieuwe WMO’ stellen we voor om na twee
jaar ervaring de Verordening zo nodig bij te stellen.

48.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 22

Dat is inderdaad vastgelegd in artikel 22 van de Verordening. Mochten wijzigingen in Wet- en regelgeving en/of de
dagelijkse uitvoeringspraktijk hier aanleiding toe geven, dan wordt de Verordening eerder aangepast.

49

Wmo adviesraad Landerd

-

Ook het Wmo- beleidsplan art. 1.2.1 Moet periodiek worden vastgesteld.
- Advies; Kan per 4 jaar gekoppeld worden aan de gemeentelijke begrotingcyclus en begrotingsplannen. Met jaarlijks
een evaluatie. Deze komt tot stand na consultatie burgers en belangenorganisaties, gevolgd door een planbijstelling.
Altijd voor de periode van de daarop volgende 4 jaren. Geeft continuïteit en duidelijkheid.

49.1

Ambtelijke reactie BNO

-

Dit is geen onderdeel van de Verordening. Uw advies wordt doorgezet naar de verantwoordelijk beleidsambtenaar.

50

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 7?

In de Wmo-Verordening art. 2.1.3 dient er nadrukkelijk op gewezen te worden dat de mantelzorgondersteuner aanwezig
is / mag zijn bij het gesprek. Hoe wordt hieraan invulling gegeven?

50.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 7

De cliënt wordt vooraf geïnformeerd over het Gesprek en dat hier de mantelzorger bij aanwezig mag zijn. In artikel 7 lid
1 en 2 is geregeld dat de mantelzorger aanwezig mag zijn bij het Gesprek.

51

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 3 en 4

Persoonlijk ondersteuningsplan. Moeilijk. MEE heeft de kennis en ervaring dit geeft houvast voor de cliënt en gemeente.
Actief stimuleren.

51.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 3 en 4

Wij gaan er vanuit dat u het persoonlijk plan bedoelt zoals opgenomen in artikel 4 van de Verordening. De cliënt is zelf
verantwoordelijk voor het opstellen van het persoonlijk plan, hij kan hiervoor gebruik maken van een onafhankelijk
cliëntondersteuner. De gemeente zal de cliënt hier actief over informeren.

52

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 18

Is er een Algemene Klachtenregeling ook voor ZZP-ers?

52.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 18

Indien een natura-leverancier een ZZP-er inzet voor de invulling van een maatwerkvoorziening, moet hij voldoen aan
artikel 18 van de Verordening. Indien een cliënt kiest voor een persoonsgebonden budget en de ondersteuning inkoopt
bij een ZZP-er, dan is hij zelf verantwoordelijk voor het oplossen van een geschil met zijn/haar dienstverlener. Dit is de
consequentie van de keuze voor een PGB.

53

Wmo adviesraad Landerd

Div

Medezeggenschap / Cliëntenraad / Klankbordgroep is nodig.
Welke mogelijkheden zijn er? Wat gebeurt er met adviezen?

53.1

Ambtelijke reactie BNO

Div

Medezeggenschap is op grond van artikel 19 een verantwoordelijkheid van de natura-dienstverleners. Een cliëntenraad
is niet wettelijk verplicht in de Wmo. Uiteraard kunnen organisaties zelf kiezen om wel een clientenraad in te richten. De
klantbordgroep is uw rol als Wmo adviesraad. Dit is verankerd in de Wet en opgenomen in artikel 20 van de
Verordening.

54

Wmo adviesraad Landerd

Communicatie

Duidelijkheid naar cliënten toe! Website maar ook telefonisch en indien gewenst persoonlijk.

54.1

Ambtelijke reactie BNO

Communicatie

Deze opmerking/aanbeveling nemen wij waar mogelijk van u over.
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55

Wmo adviesraad Landerd

Algemeen

Aandacht voor speciale mensen / groepen bv. verslaafden, jonge mantelzorgers.

55.1

Ambtelijke reactie BNO

Algemeen

De Wet, de Verordening en de uitvoering hiervan zijn erop gericht om kwetsbare burgers en bijzondere doelgroepen te
ondersteunen en in beeld te brengen en houden.

56

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 3

Korten cliëntenondersteuning. Hoe wordt dit gefinancierd door gemeente? Budget.[E.B. nu gemaximeerd].

56.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 3

De gemeente is bij Wet verplicht kosteloze cliëntondersteuning te bieden. De gemeenteraad heeft in het beleidsplan
gekozen voor budgetneutrale uitvoering van de nieuwe taken. De Eigen Bijdrageregeling die u noemt is niet van
toepassing op cliëntondersteuning.

57

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 15

Controle op kwaliteit. Hoe gebeurt dit? Door een vaste organisatie bv. door MEE.

57.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 15

Zie artikel 15 van de Verordening. Dit artikel geldt voor alle organisaties die maatschappelijke ondersteuning bieden.
Controle op kwaliteit bij een PGB is geregeld in artikel 12 van de Verordening. De gemeente is verantwoordelijk voor het
toezien op de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning. Dit gebeurt onder andere in het contractbeheer.

58

Wmo adviesraad Landerd

Evaluatie

Beleidsevaluatie. Tevredenheidonderzoek. Ook naar het functioneren van de cliëntondersteuner en doorloop procedure.

58.1

Ambtelijke reactie BNO

Evaluatie

In de Wmo 2015 is een verplichte landelijk uniform tevredenheidsonderzoek opgenomen (artikel 2.5.1 Wmo). De
verplichte vragen en het onderzoeksbureau zijn nog niet bekend. De beleidsevaluatie is geregeld in artikel 22 van de
Verordening.

59

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 3

Is het voor de cliënt mogelijk een onafhankelijke ondersteuner te kiezen? En niet alleen de keuze tussen informeel of de
gemeente en wie betaalt?

59.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 3

De gemeente sluit contracten af met organisaties voor de kosteloze cliëntondersteuning. Indien de cliënt kiest voor
ondersteuning van een andere partij, dan is dit op kosten van de cliënt.

60

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 19

Is de medezeggenschap bij de aanbieders enigermate geregeld?

60.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 19

Op grond van Artikel 19 van de Verordening zijn gecontracteerde organisaties verplicht om een regeling voor
medezeggenschap van cliënten te hebben. De exacte inhoud hiervan is aan de organisatie. De organisaties moeten zich
op grond van het contract houden aan de in de branche gebruikelijke kwaliteitseisen.

61

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 20

Betrekken van ingezetenen (minimaal, alleen verwijzing naar artikel 150 van de gemeentewet)

61.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 20

Op grond van artikel 2.6.7 van de Wmo 2015 en artikel 20 van de Verordening is het betrekken van ingezetenen bij het
beleid verplicht. In de toelichting op dit artikel wordt zowel verwezen naar de Wmo 2015 als de Gemeentewet.

62

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 20

Over een WMO adviesraad wordt geen woord gerept.
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62.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 20

Het artikel in de Verordening is conform de Wmo 2015. Gemeenten willen dit regelen met de huidige inspraakorganen,
zijnde de Wmo adviesraden. De exacte invulling wordt geregeld in de Nadere Regels.

63

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 7

Hoe verstrekt de gemeente informatie aan de aanvrager betreffende PGB mogelijkheid.

63.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 7

De gemeente is verplicht de cliënt te informeren in de onderzoeksfase. De cliënt moet vervolgens gemotiveerd aangeven
gebruik te willen maken van een PGB. Deze informatie maakt standaard onderdeel uit van het onderzoek.

64

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 12

Inzetten van PGB voor hulp door eigen netwerk. Dit is nieuw. Hoe gaat de gemeente hiermee om?

64.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 12

Het inzetten van iemand uit het eigen netwerk is niet nieuw. Het wordt ook nu al zeer beperkt toegepast. Zie ook het
antwoord op vraag 32.

65

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 12

Hoe berekent de gemeente de hoogte PGB-tarief?

65.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 12

Zie antwoord op vraag 32.

66

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 12

Kosten ZZP-er minder? Hoe is dit berekend?

66.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 12

Het tarief van een ZZP-er kan niet hoger zijn dan de kosten voor een organisatie. Dit staat in de toelichting op artikel 12
van de Verordening, waarin staat dat een ZZP-er minder overheadkosten heeft dan een instelling. Er zijn diverse
landelijke onderzoeken over bekend.

67

Wmo adviesraad Landerd

Artikel 14

Bijdrage in de kosten: Er wordt in de concept-Verordening MO 2015 en in de Toelichting op de concept-Verordening en
ook op de Toelichting voor de WMO-raad geen inzicht gegeven in wat de bijdrage in de kosten bedragen voor de cliënt.
Het is nodig dat in een toelichting op de concept-Verordening duidelijk wordt aangegeven wat de financiële bijdragen
zijn met voorbeelden die voor zich spreken. Er wordt alleen aangegeven dat de bijdrage afhankelijk is van inkomen en
vermogen. Maar hoe de bijdrage wordt berekend is nergens duidelijk.
Met de huidige teksten kan niemand zich een beeld vormen over de financiële bijdragen in een geval van
maatwerkvoorzieningen PGB of anderszins.

67.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 14

De Verordening is een beleidsstuk waarin de Raad keuzes maakt. Er wordt aangesloten bij het landelijk besluit. De
uitvoering hiervan hoort niet in een Verordening thuis. De individuele berekening van de eigen bijdrage voor de cliënt is
de verantwoordelijkheid van het CAK, zie www.hetcak.nl Uiteraard worden cliënten in de onderzoeksfase geïnformeerd
over het feit dat er een eigen bijdrage geldt voor maatwerkvoorzieningen.

68

Wmo adviesraad Landerd

Meerkosten

Financiële tegemoetkoming ter vervanging van de wtcg; wat doet de gemeente daarmee. Aandachtspunten ; Wij hebben
het idee dat de gemeente nagenoeg alles op de burger afwentelt als wij zien hoe de uitwerking is van de financiële
paragraaf.

68.1

Ambtelijke reactie BNO

Meerkosten

De tegemoetkoming meerkosten voor mensen met een beperking of chronische problemen is geen wettelijke plicht. Er is
een werkgroep bezig met onderzoek naar wat de mogelijkheden van besteding van de hiervoor beschikbare middelen
zijn. Dit punt wordt nog nader uitgewerkt. Het is te vroeg om hier nu al concrete uitspraken over te doen.
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69

Wmo adviesraad Landerd

Meerkosten

Financiële tegemoetkoming ter vervanging van de Wtcg; wat doet de gemeente daarmee?

69.1

Ambtelijke reactie BNO

Meerkosten

Zie antwoord vraag 53.

70

Wmo adviesraad Landerd

Algemeen

Hoe wil de gemeente het zelfstandig functioneren van burgers stimuleren?

70.1

Ambtelijke reactie BNO

Algemeen

Zie beleidsplan Transformatie van AWBZ naar Wmo deel 1 en 2.

71

Wmo adviesraad Landerd

Inkoop

Welke uitgangspunten voor het inkoopbeleid worden geformuleerd?

71.1

Ambtelijke reactie BNO

Inkoop

Inkoopvoorwaarden behoren niet in een Verordening. De kaders voor het inkoopbeleid staan in het beleidsplan
Transformatie van AWBZ naar Wmo deel 1 en 2.

72

Wmo adviesraad Landerd

Burgerinitiatief

Wordt ruimte geboden voor projecten van burgers?

72.1

Ambtelijke reactie BNO

Burgerinitiatief

De gemeente stimuleert eigen verantwoordelijkheid van burgers. Dit betekent dat daar waar mogelijk projecten van
burgers die hieraan bijdragen gefaciliteerd worden.

73

Wmo adviesraad Landerd

Inkoop

Wordt er ruimte geboden voor nieuwe toetreders?

73.1

Ambtelijke reactie BNO

Inkoop

Inkoopafspraken behoren niet in een Verordening. De kaders voor het inkoopbeleid staan in het beleidsplan
Transformatie van AWBZ naar Wmo deel 1 en 2.

74

Wmo adviesraad Landerd

Wijkteam

Wat is de visie van Landerd op de ontwikkeling van een Sociaal wijkteam?

74.1

Ambtelijke reactie BNO

Wijkteam

Dit is geen onderdeel van de Verordening. Uw vraag wordt neergelegd bij de verantwoordelijk beleidsambtenaar en
wordt lokaal met u gecommuniceerd.

75

Wmo adviesraad Landerd

Mantelzorg

De mantelzorger wordt als ‘voorliggende voorziening’ een belangrijk deel van de zorgvoorziening van de zorgvrager.
Evenals bij de AWBZ, zullen de persoonsgegevens van de mantelzorger bekend moeten zijn en zal registratie dus een
verplichting worden.

75.1

Ambtelijke reactie BNO

Mantelzorg

In de onderzoeksfase wordt het hele systeem rondom de cliënt in kaart gebracht. De mantelzorger maakt hier uiteraard
deel van uit. Registratie anders dan in het gespreksverslag is geen verplichting.

76

Wmo adviesraad Landerd

Mantelzorg

Positionering van de mantelzorger; De vele veranderingen noodzaken om de mantelzorg haar reeds erkende positie als
zorgverlener met name in de gemeente de juiste positie te geven in de zorg.

76.1

Ambtelijke reactie BNO

Mantelzorg

Zoals u in de Verordening en het Beleidsplan heeft kunnen zien, is er nadrukkelijk aandacht voor de positie van de
mantelzorger(s).

77

Wmo adviesraad Landerd

Afstemming andere

PGB voor persoonlijke verzorging bij de zorgverzekering, voor de andere zaken bij de gemeente. Afstemming tussen
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wetgeving

gemeente en Zorgverzekeraar is nodig. De zorginkoper [burger] krijgt met twee instanties te maken. Hoe wordt dit
geregeld?

77.1

Ambtelijke reactie BNO

Afstemming andere
wetgeving

Zowel voor de Zorgverzekeringswet, WLZ/AWBZ en Wmo is het trekkingsrecht via de SVB verplicht. Wanneer een cliënt
kiest voor een PGB, dan is hij zelf verantwoordelijk voor de afstemming van de hulp. Voor naturaverstrekkingen is de
gemeente verantwoordelijk voor de afstemming van de ondersteuning en zorg rondom een cliënt.

78

WMO-raad Uden

Algemeen

De voorgelegde Verordening komt de WMO-raad als beknopt voor. Er is wel een apart hoofdstuk besteed aan de
maatwerkvoorziening, maar we missen in de meldingsprocedure de plaats en functie van het (zgn keukentafel)gesprek.

78.1

Ambtelijke reactie BNO

Algemeen

De vorm van de Wmo 2015 en de hierop gebaseerde Verordening zijn anders dan u tot nu toe gewend was. Het Gesprek
is onderdeel van het onderzoek zoals beschreven in artikel 7 van de Verordening. Hoe het Gesprek in de praktijk in uw
gemeente wordt vorm gegeven, wie deze gesprekken gaan voeren en op welke plaats, is onderdeel van de
gemeentelijke uitvoering danwel het wijkgericht werken in uw gemeente.

79

WMO-raad Uden

Algemeen

Ook wordt opgemerkt dat er gemeenten zijn die in de Verordening aparte hoofdstukken besteden aan onderwerpen als:
• Ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis
• Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
• Ondersteuning gericht op het wonen
• Ondersteuning bij deelname aan het maatschappelijk verkeer
• Bieden van opvang.
De WMO-raad adviseert óf de Verordening uit te breiden, dan wel bovengenoemde zaken in de vorm van een aparte
bijlage aan de Verordening toe te voegen.

79.1

Ambtelijke reactie BNO

Algemeen

De vorm van de Wmo 2015 en de hierop gebaseerde Verordening zijn anders dan u tot nu toe gewend was. De Wet
schrijft voor dat wij ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking,
chronisch psychische of psychosociale problemen moeten bieden die erop gericht zijn dat burgers zo lang mogelijk in de
eigen leefomgeving kunnen blijven. De vorm waarin dit gebeurd wordt vrijgelaten, het is juist de bedoeling om zoveel
mogelijk maatwerk te bieden en zo dicht mogelijk bij de burger. Dit vraagt om individuele maatwerkoplossingen. De
Verordening is dan ook bedoeld om zorgvuldige procedures te garanderen voor de burgers om zo tot een zorgvuldige
invulling te komen van de plicht tot ondersteuning. Het is niet passend om de mogelijkheden om te komen tot
individueel maatwerk vooraf in de Verordening in te perken. De oplossing zal immers vaak bestaan uit ondersteuning op
meerdere leefgebieden en in verschillende vormen, het inkaderen van ondersteuning in verschillende onderwerpen, doet
ons inziens geen recht aan de omvattendheid van maatschappelijke ondersteuning.

80

WMO-raad Uden

Meerkosten

In de Verordening wordt verder gemist dat er geen compensatieregeling voor meerkosten voor personen met een
beperking of chronisch ziekte is opgenomen. Hiervoor heeft de WMO-raad eerder gepleit (zie ons advies m.b.t. de
omzetting van AWBZ naar WMO).

80.1

Ambtelijke reactie BNO

Meerkosten

De tegemoetkoming meerkosten voor mensen met een beperking of chronische problemen is geen wettelijke plicht. Er is
een werkgroep bezig met onderzoek naar wat de mogelijkheden van besteding van de hiervoor beschikbare middelen
zijn. Dit punt wordt nog nader uitgewerkt. Het is te vroeg om hierover nu al concrete afspraken in de Verordening op te
nemen.

81

WMO-raad Uden

Algemeen

De WMO-raad onderschrijft de keuze om de bevoegdheden waar mogelijk bij het college te leggen, onder de voorwaarde
dat bij een wijziging van eerder gemaakte keuzes deze vooraf ter advisering aan de WMO-raad worden voorgelegd.

81.1

Ambtelijke reactie BNO

Algemeen

Zoals met u is afgesproken zullen de Nadere Regels van gemeente Uden met u worden besproken.
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82

WMO-raad Uden

Artikel 1

De WMO-raad stelt voor om in art.1 ook het begrip “cliënt” van een nadere definitie te voorzien. Er zijn immers situaties
denkbaar waarbij in een gezin meerdere gezinsleden cliënt kunnen zijn. Wellicht is in deze de term ‘cliënt/cliëntsysteem”
het meest passend, ook gegeven het uitgangspunt: 1 –gezin – 1 plan.

82.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 1

Er is bewust gekozen om de begripsbepalingen en algemene bepalingen die in de Wet staan niet te herhalen. Het begrip
cliënt is in de Wet als volgt omschreven “persoon die gebruik maakt van een algemene voorziening of aan wie een
maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget is verstrekt of door of namens wie een melding is gedaan als bedoeld
in artikel 2.3.2 eerste lid”.

83

WMO-raad Uden

Artikel 2

We zien graag een meer concrete aanduiding i.p.v. de vermelding dat zo spoedig mogelijk een afspraak wordt gemaakt
(bijv. uiterste termijn: binnen 10 werkdagen);

83.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 2

In de Wet staat omschreven dat de onderzoeksfase ingaand na datum melding maximaal 6 weken mag bedragen. De
gemeente is er dan ook bij gebaat om zo snel mogelijk het onderzoek te kunnen starten. De praktijk leert dat het
vastleggen van de termijn voor het maken van een afspraak vaak niet goed werkt juist omdat de cliënt moeilijk te
bereiken is. De gemeenten zijn van mening dat de rechten van de cliënt voldoende geborgd zijn door de in de Wet
genoemde termijn.

84

WMO-raad Uden

Artikel 3

Het is goed dat opgenomen is dat de cliëntenondersteuning gratis is. Gemist wordt het feit dat de cliëntenondersteuning
ook onafhankelijk dient te zijn en dat het belang van de cliënt leidend hoort te zijn. We zien dit graag in de Verordening
opgenomen. We horen graag op welke wijze het college deze cliëntenondersteuning denkt vorm te geven en adviseren
daarbij op te nemen dat onder deze ondersteuning zowel een uitgebreide vraagverheldering, als kortdurende en
kortcyclische ondersteuning bij het maken van levenskeuzes wordt verstaan.

84.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 3

Er is gekozen om Wetsbepalingen zo min mogelijk te herhalen in de Verordening. De Wet is zonder meer van
toepassing. De gemeente sluit contracten af met organisaties voor de kosteloze cliëntondersteuning. Indien de cliënt
kiest voor ondersteuning van een andere partij, dan is dit op kosten van de cliënt. Er zijn nog geen contracten
afgesloten voor cliëntondersteuning, u zult op een later tijdstip geïnformeerd worden over de invulling.

85

WMO-raad Uden

Artikel 8

In de toelichting wordt vermeld dat het college binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag een beschikking moet
afgeven. We zien deze termijn graag ook aan artikel 8 toegevoegd.

85.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 8

Er is bewust gekozen wetsbepalingen niet te herhalen in de Verordening.

86

WMO-raad Uden

Artikel 9

We hebben feitelijk slechts een vraag. Hoe denkt het college te beoordelen dat “de noodzaak tot ondersteuning
redelijkerwijs niet vermijdbaar moet zijn geweest”? Is bijv. een ongeval ten gevolge van bovenmatig alcohol of
drugsgebruik, waardoor (waarna) woningaanpassing nodig is i.v.m. blijvende invaliditeit en ook structureel hulp in de
huishouding moet worden toegekend, reden om de maatwerkvoorziening te weigeren?

86.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 9

Maatschappelijke ondersteuning is maatwerk. De wetgever doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van
burgers waaronder het maken van verantwoorde en gezonde keuzes. Het college bepaalt per situatie en per individu wat
redelijkerwijs vermijdbaar en/of verwijtbaar is en wat dan nog mogelijk blijft aan te leveren maatschappelijke
ondersteuning.

87

WMO-raad Uden

Artikel 11 lid c

In dit artikel is bepaald dat als een eigen bijdrage verschuldigd is, dit zal worden vermeld.
We bevelen aan om hier ook aan te geven dat de hoogte en de inning van deze eigen bijdrage door het CAK wordt
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verzorgd en dat waar mogelijk een indicatie van de hoogte van die bijdrage zal worden afgegeven.
87.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 11 lid c

Door de Wetgever is bepaald dat het CAK het enige orgaan is die de eigen bijdrage mag berekenen en innen, daarom
hoeft dit niet te worden vermeld in de Verordening. Uiteraard worden cliënten hier wel over geïnformeerd. Gemeenten
zijn wettelijk verplicht een indicatie te geven van de hoogte van de eigen bijdrage.

88

WMO-raad Uden

Artikel 14, lid 1a

In dit artikel is bepaald dat een bijdrage in de kosten verschuldigd is voor een algemene voorziening. De wet maakt
deze bijdrage mogelijk, maar legt dit niet op. We hebben er in een eerder advies op aangedrongen, deze eigen bijdrage
niet per definitie en overal te innen. Het doet de WMO-raad genoegen te lezen dat in het derde lid het college de
bevoegdheid wordt toegekend om te bepalen voor welke algemene voorzieningen een bijdrage is verschuldigd en wat de
hoogte daarvan is. Hiermede is de verplichtstelling van de eigen bijdrage feitelijk vervallen. Het lijkt daarom beter in lid
1 de “is-bepaling” te vervangen door een “kan-bepaling”. De WMO-raad ziet de uitwerking van deze bepaling gaarne ter
advisering tegemoet Dit geldt evenzeer voor de mogelijkheid tot toekenning van een korting aan bepaalde doelgroepen.
De WMO-raad ziet aan dit artikel ook graag een extra lid toegevoegd waarin aan personen met een beperking of met
een chronisch psychisch of psychosociaal probleem een financiële tegemoetkoming kan worden toegekend indien deze
aantoonbare meerkosten heeft ter ondersteuning van de zelfredzaamheid voor:
- Verhuis- en inrichtingskosten;
- Sportvoorziening:
- Noodzakelijk gebruik van eigen auto of taxi.
Met de voorgestelde uitbreiding van dit lid wordt meer balans aangebracht: het is redelijk dat een eigen bijdrage wordt
gevraagd, maar het is ook redelijk dat een extra tegemoetkoming wordt verstrekt als sprake is van bovenvermelde
omstandigheden.
Wij betreuren dat de gemeente er niet voor gekozen heeft om in de Verordening een regeling op te nemen ter
compensatie van de vervallen Wtcg en CER. Hierop heeft de WMO-raad in een eerder advies wel aangedrongen.

88.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 14, lid 1a

In de uitgangspunten in het beleidsplan ‘Transformatie van AWBZ naar Wmo deel 1 en 2’ is gekozen voor het maximaal
benutten van de eigen bijdrage mogelijkheden. Het is nu nog niet in te schatten waar afwijking van dit principe nodig is,
dit zal de praktijk uit moeten gaan wijzen. Daarnaast is het waarschijnlijk dat er de komende jaren diverse algemene
voorzieningen zullen ontstaan. Daarom is het niet mogelijk de algemene voorzieningen waarvoor een eigen bijdrage
geldt op te nemen in de Verordening. Om deze reden wordt in artikel 14 lid 3 bepaald dat het college bepaald op welke
algemene voorzieningen een eigen bijdrage verschuldigd is, wat deze bedraagt en of en voor welke doelgroep er een
korting geldt.
Wat betreft uw voorstel ten aanzien van financiële tegemoetkomingen: financiële tegemoetkomingen zijn in de nieuwe
Wmo niet meer mogelijk. Er bestaat alleen nog de mogelijkheid een maatwerkvoorziening te verstrekken in natura of in
een PGB.
Vergoedingen voor gebruik eigen auto zijn in verschillende gemeenten al enige tijd afgeschaft: wanneer men een eigen
auto kan rijden en men beschikt over een (al dan niet (door de Wmo) aangepaste) auto bestaat er geen probleem in de
zelfredzaamheid of participatie. Wanneer de kosten van het gebruik van een eigen auto het probleem zijn, dan is dat
een inkomensvraagstuk en wordt geen maatwerkvoorziening Wmo verstrekt. Het inkomensvraagstuk is dan aanleiding
voor een Gesprek.
Binnenkort krijgt u meer informatie over de wijze waarop de gemeenten de tegemoetkoming in de kosten voor chronisch
zieken en gehandicapten wil gaan inzetten. Dit voorstel wordt op dit moment uitgewerkt.

89

WMO-raad Uden

Artikel 16 en 18

Positief is het vermelden van een regeling tot melden van calamiteiten en geweld en de verplichting tot instelling van
een klachtenregeling voor aanbieders. Dit werd in de Verordening Jeugdhulp gemist.

89.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 16 en 18

Wij nemen uw opmerking voor kennisgeving aan.

90

WMO-raad Uden

Artikel 15

Ook positief wordt geoordeeld op het opnemen van het bepaalde in art. 15, lid 3 (naleving van het jaarlijkse
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cliëntervarings-onderzoek en de mogelijkheid tot het ter plaatse controleren van de geleverde voorzieningen).
90.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 15

Wij nemen uw opmerking voor kennisgeving aan.

91

WMO-raad Uden

Artikel 20

Vanzelfsprekend ondersteunt de WMO-raad het bepaalde in artikel 20 (betrekken van ingezetenen bij het beleid) en wij
zien graag de uitwerking, zoals bedoeld in artikel 20, lid 4, ter advisering tegemoet.

91.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 20

Zoals afgesproken worden de Nadere Regels aan u voorgelegd.

92

WMO-raad Uden

Artikel 21

De opname van het mantelzorgcompliment wordt gewaardeerd. De WMO-raad maakt uit de gekozen formulering op dat
jaarlijks een mantelzorgcompliment wordt uitgereikt en dat alleen de uitvoeringsregels daarvoor moeten worden
vastgesteld door het college. De WMO-raad neemt aan dat zij in de gelegenheid wordt gesteld over de wijze van
uitvoering een advies te kunnen uitbrengen. Op voorhand ziet de WMO-raad graag dat de mantelzorger zelf een keuze
kan maken voor het soort waardering.

92.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 21

De vorm van het mantelzorgcompliment is vrij, hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Zoals afgesproken worden de
Nadere Regels aan u voorgelegd.

92

WMO-raad Uden

Artikel 21

De opname van het mantelzorgcompliment wordt gewaardeerd. De WMO-raad maakt uit de gekozen formulering op dat
jaarlijks een mantelzorgcompliment wordt uitgereikt en dat alleen de uitvoeringsregels daarvoor moeten worden
vastgesteld door het college. De WMO-raad neemt aan dat zij in de gelegenheid wordt gesteld over de wijze van
uitvoering een advies te kunnen uitbrengen. Op voorhand ziet de WMO-raad graag dat de mantelzorger zelf een keuze
kan maken voor het soort waardering.

92.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 21

De vorm van het mantelzorgcompliment is vrij, hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Zoals afgesproken worden de
Nadere Regels aan u voorgelegd.

93

Burgerparticipatie Raad
Boxmeer

Algemeen

Wij willen allereerst onze waardering uitspreken voor het feit dat de projectgroep voor 12 gemeenten in de regio
Brabant Noordoost-oost een gezamenlijk goed voorbereid stuk hebben aangeleverd. In het stuk zijn overzichtelijk de
wettelijke kaders "modelVerordening VNG" en wijzigingen en/of aanvullingen hierop goed weergegeven. Het is duidelijk
welke richting onze regio op wil.

93.1

Ambtelijke reactie BNO

Algemeen

Uw opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.

94

Burgerparticipatie Raad
Boxmeer

Privacy

Er blijven zorgen bestaan over de privacy van de cliënten. Is alle gevraagde informatie wel noodzakelijk? Wie krijgt
inzage in de informatie? Wat gebeurt er met de informatie wanneer de aanvraag is behandeld? Wij hopen dat bij het
vaststellen van de beleidsregels hier zorgvuldig naar wordt gekeken.

94.1

Ambtelijke reactie BNO

Privacy

In hoofdstuk 5 van de Wmo 2015 wordt uitgebreid ingegaan op het gebruik en uitwisseling van privacygevoelige
gegevens. Privacy is in de nieuwe wet veel meer en beter verankerd dan in de huidige Wet. Gemeenten en organisaties
zijn gehouden aan de wettelijke eisen. De wetsbepalingen rondom privacy en uitwisseling van gegevens worden
onderdeel van het implementatieplan.

95

Burgerparticipatie Raad
Boxmeer

Tegemoetkoming
chronisch zieken

Verder vragen wij uw aandacht voor een regeling betreffende tegemoetkoming in eigen bijdrage voor chronisch zieken.
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95.1

Ambtelijke reactie BNO

Tegemoetkoming
chronisch zieken

De tegemoetkoming meerkosten voor mensen met een beperking of chronische problemen is geen wettelijke plicht. Er is
een werkgroep bezig met onderzoek naar wat de mogelijkheden van besteding van de hiervoor beschikbare middelen
zijn. Dit punt wordt nog nader uitgewerkt. Het is te vroeg om hier nu al concrete uitspraken over te doen.

96

Burgerparticipatie Raad
Boxmeer

Artikel 21

We vinden het belangrijk dat de mantelzorgwaardering lokaal wordt geregeld. We willen graag bijtijds worden betrokken
bij het overleg.

96.1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 21

Het is nadrukkelijk een lokale keuze hoe er invulling wordt gegeven aan de jaarlijkse blijk van waardering. Hierbij wordt
aangesloten bij de lokale situatie, mogelijkheden en politieke keuzes. U wordt tijdig betrokken bij de lokale uitwerking.

96

Burgerparticipatie Raad
Boxmeer

Algemeen

Omdat de WMO beleidsregels en het financieel besluit een meer lokaal karakter hebben, willen wij graag vroegtijdig daar
bij worden betrokken en de concepten ontvangen. We kunnen dan met de andere adviesraden Land van Cuijk dit zo
optimaal afstemmen.

96.1

Ambtelijke reactie BNO

Algemeen

Er komt een regionaal concept voor de Nadere Regels. Nadere Regels hebben een ander karakter dan Beleidsregels.
Nadere Regels zijn aanvullende regels op de Verordening, deze stukken dienen dan ook op elkaar afgestemd te zijn. Er
komt geen financieel besluit, omdat de Wmo 2015 en de Verordening uitgaan van persoonlijk maatwerk. Eventuele
financiële bepalingen zijn onderdeel van de Nadere Regels. De Nadere Regels worden tijdig met u besproken.

97

Burgerparticipatie Raad
Boxmeer

Algemeen

Tenslotte adviseren wij , mede namens de andere adviesraden van het land van Cuijk, om dit concept Verordening WMO
2015 opiniërend aan de gemeenteraad aan te bieden.

97.1

Ambtelijke reactie BNO

Algemeen

Door de late besluitvorming in de Eerste Kamer en de wettelijke bepaling dat de Verordening voor 1 november
vastgesteld moet zijn door de Gemeenteraad, is het niet haalbaar om de Verordening opiniërend te bespreken. De
uitgangspunten van de Verordening zijn in lijn met het Transformatieplan Van AWBZ naar Wmo deel 1 en 2.

98

WMO Adviesraad Sint
Anthonis

Algemeen

Wij willen allereerst onze waardering uitspreken voor het feit dat de projectgroep voor 12 gemeenten in de regio
Brabant Noordoost-oost een gezamenlijk goed voorbereid stuk hebben aangeleverd. In het stuk zijn overzichtelijk de
wettelijke kaders "modelVerordening VNG" en wijzigingen en/of aanvullingen hierop goed weergegeven. Het is duidelijk
welke richting onze regio op wil.

98.1

Ambtelijke reactie BNO

Algemeen

Uw opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.

99

WMO Adviesraad Sint
Anthonis

Privacy

Er blijven zorgen bestaan over de privacy van de cliënten. Is alle gevraagde informatie wel noodzakelijk? Wie krijgt
inzage in de informatie? Wat gebeurt er met de informatie wanneer de aanvraag is behandeld? Wij hopen dat bij het
vaststellen van de beleidsregels hier zorgvuldig naar wordt gekeken.

99.1

Ambtelijke reactie BNO

Privacy

In hoofdstuk 5 van de Wmo 2015 wordt uitgebreid ingegaan op het gebruik en uitwisseling van privacygevoelige
gegevens. Privacy is in de nieuwe wet veel meer en beter verankerd dan in de huidige Wet. Gemeenten en organisaties
zijn gehouden aan de wettelijke eisen. De wetsbepalingen rondom privacy en uitwisseling van gegevens worden
onderdeel van het implementatieplan.

100

WMO Adviesraad Sint
Anthonis

Tegemoetkoming
chronisch zieken

Verder vragen wij uw aandacht voor een regeling betreffende tegemoetkoming in eigen bijdrage voor chronisch zieken.
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100.
1

Ambtelijke reactie BNO

Tegemoetkoming
chronisch zieken

De tegemoetkoming meerkosten voor mensen met een beperking of chronische problemen is geen wettelijke plicht. Er is
een werkgroep bezig met onderzoek naar wat de mogelijkheden van besteding van de hiervoor beschikbare middelen
zijn. Dit punt wordt nog nader uitgewerkt. Het is te vroeg om hier nu al concrete uitspraken over te doen.

101

WMO Adviesraad Sint
Anthonis

Artikel 21

We vinden het belangrijk dat de mantelzorgwaardering lokaal wordt geregeld. We willen graag bijtijds worden betrokken
bij het overleg.

101.
1

Ambtelijke reactie BNO

Artikel 21

Het is nadrukkelijk een lokale keuze hoe er invulling wordt gegeven aan de jaarlijkse blijk van waardering. Hierbij wordt
aangesloten bij de lokale situatie, mogelijkheden en politieke keuzes. U wordt tijdig betrokken bij de lokale uitwerking.

102

WMO Adviesraad Sint
Anthonis

Algemeen

Omdat de WMO beleidsregels en het financieel besluit een meer lokaal karakter hebben, willen wij Graag vroegtijdig
daar bij worden betrokken en de concepten ontvangen. We kunnen dan met de andere adviesraden Land van Cuijk dit
zo optimaal afstemmen.

102.
1

Ambtelijke reactie BNO

Algemeen

Er komt een regionaal concept voor de Nadere Regels. Nadere Regels hebben een ander karakter dan Beleidsregels.
Nadere Regels zijn aanvullende regels op de Verordening, deze stukken dienen dan ook op elkaar afgestemd te zijn. Er
komt geen financieel besluit, omdat de Wmo 2015 en de Verordening uitgaan van persoonlijk maatwerk. Eventuele
financiële bepalingen zijn onderdeel van de Nadere Regels. De Nadere Regels worden tijdig met u besproken.
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WMO Adviesraad Sint
Anthonis

Algemeen

Tenslotte adviseren wij, mede namens de andere adviesraden van het land van Cuijk, om dit concept Verordening WMO
2015 opiniërend aan de gemeenteraad aan te bieden.
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Ambtelijke reactie BNO

Algemeen

Door de late besluitvorming in de Eerste Kamer en de wettelijke bepaling dat de Verordening voor 1 november
vastgesteld moet zijn door de Gemeenteraad, is het niet haalbaar om de Verordening opiniërend te bespreken. De
uitgangspunten van de Verordening zijn in lijn met het Transformatieplan Van AWBZ naar Wmo deel 1 en 2.
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