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Geachte heer of mevrouw,
Aan de Wmo Adviesraad gemeente Tytsjerksteradiel
Op basis van actuele ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht is de Verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente Tytsjerksteradiel 2015 op onderdelen
aangepast. Wij hebben uw raad gevraagd om een advies uit te brengen ten aanzien
van de wijzigingen. Op 13 juni 2017 hebben wij uw advies ontvangen.
Uw advies en onze reactie
U adviseert positief ten aanzien van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Tytsjerksteradiel 2017 en doet hierbij een aantal
aanbevelingen. Uw aanbevelingen en onze reactie hierop, hebben wij hieronder op
een rijtje gezet.
a. artikel 3, lid 1: toevoegen bij cliëntondersteuning onafhankelijk.
Onze reactie: Wij hebben besloten om dit advies over te nemen.
b. advies om artikel over nazorg toe te voegen.
Onze reactie: Eerder 1 hebben wij bij uw raad aangegeven dat voor dit
onderwerp geen verordeningsplicht geldt. Wel zijn wij van mening dat dit
onderwerp van belang is en nader moet worden uitgewerkt. Wij hebben
daarom besloten om dit onderwerp zijn beslag krijgt in de beleidsregels
maatschappelijke ondersteuning.
In het kader van de concrete uitvoering van de Verordening:
c. artikel 11 e.v. (bepalingen over het Persoonsgebonden Budget).
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Zie hiervoor ook de Aanbevelingen vanuit de Werkgroep Zorg van 1 mei 2017

Het college spreekt vooraf geen voorkeur uit voor een PGB of ZIN. Men wijst
de zorgaanvrager met nadruk op de voor- en nadelen van beide
voorzieningen, rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden van
de cliënt.
Onze reactie: Het spreekt voor zich dat de cliëntondersteuner deze
werkwijze hanteert met inachtneming van artikel 6 van de verordening.
d. Artikel 18: het college waakt voor een te grote stapeling van de eigen
bijdragen door de aanvrager. Daarbij wordt een goede voorlichting gegeven
over de berekening van de te verwachten bijdragen.
Onze reactie: De huidige uitvoeringspraktijk is dat de cliëntondersteuner de
cliënt goed informeert. Daarbij wijst de cliëntondersteuner de cliënt erop dat
hij/zij via www.hetcak.nl een inschatting kan maken van de eigen bijdrage.
Om een te grote stapeling van de eigen bijdrage te voorkomen, is in het
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (Algemene Maatregel van Bestuur 2) een anticumulatiebepaling opgenomen.
e. Artikel 22: de Adviesraad adviseert het College om een aparte alinea te
wijden aan bevordering van respijtzorg voor de mantelzorger met het oog
op de bekendheid en de omvang ervan.
Onze reactie: Voor dit onderwerp geldt geen verordeningsplicht. Wel Wij zijn
met uw raad van mening dat dit onderwerp. Wij zijn van mening dat dit
onderwerp zeker aandacht verdient. Wij hebben daarom besloten om dit
onderwerp zijn beslag krijgt in de beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning.
f.

Artikel 23: toevoegen dat het college erop toeziet dat structurele klachten
van cliënten over de uitvoering van de aangeboden zorg het college
daadwerkelijk bereiken. Tevens moet het college waken voor dubbeling van
cliëntervaringsonderzoeken door diverse bureaus. Dit om een zekere
“moeheid” bij de zorgvrager van weer een invulformulier te voorkomen.
Onze reactie: Dit advies heeft een algemeen karakter, maar wij zijn van
mening dat dit advies zeker aandacht verdient.

Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met Nienke de Vries.
Haar telefoonnummer is (0511) 460 731. Haar mailadres is nienkedevries@tdiel.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel.
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,
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