Wmo-adviesraad Molenwaard
Aan het college van burgemeester en
wethouders van Molenwaard

betreft: advies beleidsregels en besluit maatschappelijke ondersteuning
Molenwaard, 12 november 2014
Geacht college,
Hierbij ontvangt u onze reactie op de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en
het besluit maatschappelijke ondersteuning 2015.

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
In de aanhef ontbreekt o.i. nog een stuk tekst na “dat onder beleidsregels volgens
artikel 4.81 van de Awb wordt verstaan”.
1.Algemeen
In de laatste zin wordt opnieuw het woord “kan”gebruikt. Uitzondering kan zijn... etc.
Volgens ons moet daar komen te staan “ Uitzonderingen zijn “.
3.Maatwerkvoorziengen
Laatste 2 zinnen onder het kopje 3.1. langdurig noodzakelijk zijn erg algemeen
geformuleerd. Ook hier kan o.i. “kan uitgegaan worden” vervangen worden door “wordt
uitgegaan”. De laatste zin kan duidelijker aangeven wanneer medisch advies wordt
gevraagd. Ons inziens is dat alleen het geval wanneer er geen duidelijkheid is over de
duur van de medische noodzaak.
Onder het kopje 3.3. algemene voorzieningen is de 3e zin beginnend met “Als het
inkomen” en eindigend met “sociaal minimum komt” totaal onbegrijpelijk. Wij hebben
het vermoeden wat er moet staan, maar een begrijpelijke heldere zin moet hier toch
van te maken zijn.
Onder kopje 3.6 kortdurend verblijf zijn wij van mening dat de indicering voor
kortdurend verblijf te zwaar wordt geformuleerd. Als er sprake is van dreigende
overbelasting zijn we naar onze mening al te laat Wanneer er sprake is van een
combinatie van voortdurende zorg en toezicht moeten er oi preventieve maatregelen
genomen worden. Wij zouden dan ook graag in dit soort situaties niet spreken van een
uitzondering om bijvoorbeeld verblijf van een week toe te staan zodat een mantelzorger
op vakantie kan gaan, maar van een recht. Wij zouden hier verder nog aan toegevoegd

willen zien dat kortdurend verblijf ook een indicatie is bij uitval van de mantelzorg
bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname. Daarnaast vinden wij dat de mantelzorger recht
moet hebben op 1 dagdeel per week “vrijaf” van zorg- en toezichttaken.

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015
Artikel 1
Onder 1 is de definitie van de Alfacheque opgenomen. In het besluit komen wij de term
niet tegen. Kan ons inziens geschrapt worden.
Artikel 2
Het is ons niet helemaal duidelijk om welke situaties het gaat. Graag verheldering van
dit onderdeel.
Artikel 3
Onder lid 2, kloppen de zinnen onder punt 3 en 4 niet. Graag aanpassen
Artikel 4
Het zal u niet verbazen dat wij eraan hechten dat het huidige besluit om ook bij
woningaanpassingen geen bijdrage te vragen gehandhaafd blijft en hier wordt
toegevoegd.
Artikel 7
De tekst van dit artikel is inhoudelijk gelijk aan artikel 7:5, lid 1.
Het eerste lid van dit artikel luidt: “ Het college treft een regeling voor het melden van
calamiteiten en iedere vorm van geweld en/of discriminatie bij de verstrekking van een
voorziening door een aanbieder en wijst een toezichthoudend ambtenaar aan.”
Een dergelijke regeling zou hier moeten zijn ingevuld. Dit is echter niet het geval. Wij
adviseren u deze regeling zo spoedig mogelijk toe te voegen. Het gaat hier niet om een
“kunnen” bepaling.
Overige opmerkingen
In de Verordening maatschappelijke ondersteuning zijn in verschillende artikelen
bepalingen opgenomen die het college de bevoegdheid geven om nadere regels te
stellen of te kunnen stellen.
In het voorliggende besluit missen wij op een aantal onderdelen die nader te stellen
regels.
Het betreft:
artikel 2:1 onder 11 Het college kan nadere regels stellen omtrent de
toegangsbeoordeling als bedoeld in dit hoofdstuk.
Artikel 3:1 onder 3 Het college kan nadere regels stellen over de vorm van algemene
voorzieningen, de algemene en specifieke doelgroep, gebruiksvoorwaarden en het
nakomen van de gebruiksvoorwaarden.

Niet duidelijk is wat hier nu onder algemene voorzieningen valt. Verduidelijking via
nadere regels noodzakelijk.
Artikel 3:6 Het college draagt jaarlijks zorg voor een blijk van waardering voor
mantelzorgers. Het college stelt nadere regels vast op welke wijze deze blijk van
waardering inhoud en vorm wordt gegeven.
Dit is geen “kan bepaling”. De gemeente is verplicht hiervoor nadere regels te stellen.
Artikel 4:11 Het college kan in overeenstemming met het beleidsplan, bedoeld in
artikel 2.1.2. van de wet, op aanvraag aan personen met een beperking of chronische
psychische of psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke
meerkosten hebben een tegemoetkoming verstrekken ter ondersteuning van de
zelfredzaamheid en participatie. Het college kan nadere regels stellen inzake
de aard, inhoud en hoogte van de tegemoetkoming.
De uitwerking van dit artikel heeft voor betrokkenen een grote impact. Nadere regels
inzake de aard, inhoud en hoogte van de tegemoetkoming zijn noodzakelijk om het
beleid duidelijk te maken.
Artikel 5:2 punt 3 bijdrageplicht algemene voorzieningen. Het college kan nadere
regels stellen inzake de aard, inhoud en hoogte van de bijdrage, zoals bedoeld in artikel
5.2.1
Ook hier achten wij nadere regels noodzakelijk om duidelijk te hebben wat de impact
voor betrokkenen is.
Artikel 7:5 lid 4 Naast de meldingsregeling calamiteiten en geweld, die het college
dient vast te stellen op basis van het eerste lid van dit artikel luidt het 4e lid als volgt :
Het college kan bij nadere regeling bepalen welke verdere eisen gelden voor het melden
van calamiteiten en geweld en/of discriminatie bij de verstrekking van een voorziening.
Artikel 8:4, 4e lid Inspraak Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de
verplichtingen genoemd in de voorgaande leden.
Graag vernemen wij van u wanneer wij de uitvoeringsregels zoals hiervoor genoemd
kunnen verwachten. Waarbij wij adviseren gelet op de impact van de regels deze nog
voor 1 januari 2015 vast te stellen.

Bijlage huishoudelijke ondersteuning
Uitstelbare en niet uitstelbare taken
Wij zouden graag een tijdsaanduiding zien bij de uitstelbare taken. Hoe lang zijn deze
uit stellen.
De laatste zin bij dit onderwerp zien wij graag anders geformuleerd. Als er problemen
ontstaan ten aanzien van niet uitstelbare taken wordt een aanvraag met voorrang
behandeld in plaats van. kan voorrang worden verleend.
Bij hoofdstuk 3. Gebruikelijke zorg merken wij op dat huishoudelijke hulp ingezet kan
worden als mantelzorgondersteuning. Graag zien wij dit toegevoegd.

Tenslotte vinden wij bij punt 3.4.4. de bepaling dat niet rekening gehouden wordt met
drukke werkzaamheden, lange werktijden of veel reistijd niet meer van deze tijd. Ook
de invulling dat over het algemeen alleen rekening gehouden kan worden met personen
die langer van huis zijn, delen wij niet. Het laatste gedeelte geeft beter weer waar het
om moet gaan. Een afweging waarbij persoonlijke omstandigheden bepalen of de
huisgenoot feitelijk kan voorzien in de gebruikelijke zorg. Wij adviseren de tekst op dit
onderdeel te wijzigen.
Tot zover onze reactie op de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en het
besluit maatschappelijke ondersteuning 2015.
Met vriendelijke groet,
Namens de Wmo-adviesraad Molenwaard,
Elly van der Leer-Ooms
Magda Heijboer

