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Algemeen
Datum
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: 24 juli 2017
: concept verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Oldebroek 2018
: Bert van Beek
:

Doel
☐ Ter overleg/raadpleging
☒ Ter advisering
☐ Ter voorbereiding op participeren/coproduceren

Fase in het beleidsproces
☐ Agendavorming
☐ Beleidsontwikkeling
☒ Inspraak en advies
☐ Bestuurlijke besluitvorming
☐ Uitvoering
☐ Evaluatie

Reactie van Adviesraad Sociaal Domein uiterlijk 17 september 2017

Onderwerp van advies(aanvraag):
Concept verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2018.

Achtergrond van de adviesaanvraag:
Hieronder staan de drie belangrijkste redenen om de huidige Wmo verordening (van
2015) aan te passen. Verder is de nieuwe verordening op hoofdlijnen continuering van
het bestaande beleid.
1. *
aanpassing van de eigen bijdrage;
*
gerechtelijke uitspraken over de delegatie van de eigen bijdrage en
Pgb-tarieven
2. Nieuwe regels van de landelijke overheid over reële prijzen van Wmo
ondersteuning;
3. De decentralisatie uitvoering Beschermd wonen van centrumgemeente Zwolle
naar regio Noord-Veluwe.

Toelichting op de adviesaanvraag:
Zie bijgevoegde uitleg “Veranderingen Wmo-verordening”. Dit concept is op 15 juni al
toegelicht aan de portefeuillehouders uit de Adviesraad en op 11 juli 2017 in de
vergadering van de Adviesraad.
De wijzigingen ten opzicht van de Wmo-verordening 2015 zijn geel gearceerd.
Onlangs heeft u advies uitgebracht n.a.v. de bespreeknotitie eigen bijdrage WMO
maatwerkvoorzieningen, waarin verschillende mogelijkheden voor aanpassing van de
eigen bijdragen zijn weergegeven. Ook is de gemeenteraad geconsulteerd over de
betreffende notitie.
Op basis van de het advies van de Adviesraad en de reacties van de gemeenteraad wordt
de bespreeknotitie eigen bijdrage Wmo omgeschreven naar een eindnotitie met daarin de
definitieve voorstellen over de eigen bijdragen.
Omdat een aantal voorstellen uit de (Eind)notitie eigen bijdrage Wmo voor
maatwerkvoorzieningen vastgelegd moeten worden in de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Oldebroek 2018, zijn deze (zie samenvatting) voor zover van
toepassing en nodig alvast vooruitlopend op de besluitvorming door de gemeenteraad in
bijgaande (concept) verordening 2018 verwerkt. Besluitvorming over de (Eind)notitie
eigen bijdrage zal gelijktijdig met de besluitvorming met betrekking tot deze verordening
door de gemeenteraad plaatsvinden. In de (Eind)notitie eigen bijdrage Wmo wordt ook
de reactie op het advies van de Adviesraad verwerkt. Zodra de (Eind)notitie gereed is (en
vrijgegeven wordt door het college) zullen wij u die ter informatie toesturen.
Tenslotte laat ik u nog weten dat bijgaande concept verordening tot 10 september 2018
voor iedere ingezetenen en belanghebbende voor inspraak ter inzage ligt in het
gemeentehuis.

Concrete adviesvragen:
Kunt u instemmen met de inhoud van deze concept verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Oldebroek 2018.

Advies van de Adviesraad Sociaal Domein:
De adviesaanvrage gaf al in een vroeg stadium aanleiding om hierover met de betrokken
ambtenaren een overleg te organiseren. De Adviesraad waardeert het initiatief van de
gemeente om hen al in een vroeg stadium te betrekken bij dit beleidsstuk.
De sectie WMO van de Adviesraad heeft met Van Beek c.s. uitvoerig gesproken en heeft
bij het eerste concept opmerkingen en aanvullingen geplaatst die door de ambtenaren
daarna zijn verwerkt in een vervolmaking van het document. Dit is zodanig gedaan dat
de Adviesraad haar fiat kan geven aan het huidige beleidsstuk.
Er is nog een aantal opmerkingen/adviezen te geven die we hier puntsgewijs willen
noemen.
1. Er zou duidelijk moeten worden aangegeven op welke wijze en met welke
frequentie een evaluatie zal plaatsvinden van deze verordening. De Adviesraad
meent dat een evaluatie niet mag ontbreken.

2. Bij artikel 6 stelt de Adviesraad voor om aan te geven dat er altijd een verslag
naar de cliënt dient te worden gestuurd ook als er na het gesprek sprake is van
een afwijzing en ook als er een afwijzing is geweest zonder dat een gesprek heeft
plaatsgevonden.
3. In artikel 12 en ook in artikel 18 wordt uitgebreid het pgb geregeld en wordt
stilgestaan bij het eventuele misbruik. De Adviesraad juicht deze goede regeling
toe.
4. Met voldoening stelt de Adviesraad vast dat bij de eigen bijdragen rekening is
gehouden met de lagere inkomenscategorieën die door ziekte of gebrek zorg
nodig hebben en dat van hun lagere inkomen moeten betalen. Het indirecte
armoedebeleid is zichtbaar in de regels van de verordening.
5. In artikel 19 wordt de mantelzorger besproken en het geeft aan dat er een blijk
van waardering wordt gegeven. De Adviesraad mist de ondersteunende
maatregelen voor mantelzorgers. Het feit dat de transitie mede mogelijk wordt
gemaakt door een goed functionerende mantelzorg, vraagt om een beleid van
ondersteuning van die mantelzorgers.
6. De Adviesraad mist in artikel 21 de invloed van de gemeente op de
klachtenregeling bij de aanbieders van zorg. Onzes inziens dient de gemeente
inzicht te krijgen in de klachtenregeling die binnen een zorgorganisatie wordt
gehanteerd. Ook zouden er afspraken moeten worden gemaakt met de aanbieders
over de inhoud van de klachten die door cliënten bij de zorgorganisatie worden
gedeponeerd en de wijze waarmee de organisatie daar mee omgaat. In de
verordening dient dat duidelijker te worden omschreven.
7. In artikel 22 wordt geteld dat er bij de aanbieder een medezeggenschap dient te
zijn gerealiseerd. De Adviesraad adviseert om duidelijker in de verordening op te
nemen welke eisen er aan de inhoud van die medezeggenschap dient te worden
gesteld.

Terugkoppeling:
Reactie op advies van de Adviesraad Sociaal Domein inzake de concept
verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2018.
Op 24 juli 2017 is advies gevraagd aan de Adviesraad over het hierboven genoemde
conceptverordening.
Naar aanleiding daarvan heeft de Adviesraad op 9 september 2017 advies uitgebracht
(zie bijlage).
Uit het advies blijkt dat de Adviesraad kan instemmen met de inhoud van het de
conceptverordening.
Wel heeft de adviesraad naar aanleiding van de concept verordening aantal
opmerkingen/adviezen gegeven. Dit zijn:
8. Er zou duidelijk moeten worden aangegeven op welke wijze en met welke frequentie
een evaluatie zal plaatsvinden van deze verordening. De Adviesraad meent dat een
evaluatie niet mag ontbreken.
Reactie:
In de modelverordening van de VNG is een concept evaluatie artikel opgenomen.
Omdat er al een afspraak met de gemeenteraad bestaat dat er elk kwartaal

gerapporteerd wordt aan de raad over de stand van zaken Sociaal Domein en er
jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek wordt uitgevoerd, is dit artikel niet opgenomen.
Zowel de gemeenteraad, als de Adviesraad wordt hierover geïnformeerd. Er bestaan
echter geen zwaarwegende argumenten om het advies van de Adviesraad niet op te
volgen.
In de verordening kan dan het volgende artikel worden opgenomen:
“Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt eenmaal per 2 jaar
geëvalueerd. Het college zendt daartoe telkens 2 jaar na de inwerkingtreding van de
verordening aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en de
effecten van de verordening in de praktijk”.
9. Bij artikel 6 stelt de Adviesraad voor om aan te geven dat er altijd een verslag naar
de cliënt dient te worden gestuurd ook als er na het gesprek sprake is van een
afwijzing en ook als er een afwijzing is geweest zonder dat een gesprek heeft
plaatsgevonden.
Reactie:
In artikel 2.3.2 lid 8 van de Wet is al vastgelegd dat het college een verslag van het
onderzoek moet verstrekken. Daarom is het niet nodig dit ook nog op te nemen in de
verordening. Als er geen gesprek heeft plaatsgevonden kan daarvan geen verslag
worden gemaakt. Aangenomen wordt dat de Adviesraad met deze laatste opmerking
beoogt te bereiken dat een cliënt altijd goed geïnformeerd moet worden over de
reden van een afwijzing. Dit moet op grond van de Algemene wet bestuursrecht altijd
gemotiveerd worden in de (afwijzings-)beschikking, zodat dit voldoende geborgd is.

10. In artikel 12 en ook in artikel 18 wordt uitgebreid het pgb geregeld en wordt
stilgestaan bij het eventuele misbruik. De Adviesraad juicht deze goede regeling toe.
Reactie:
Wij zijn blij met deze opmerking.
11. Met voldoening stelt de Adviesraad vast dat bij de eigen bijdragen rekening is
gehouden met de lagere inkomenscategorieën die door ziekte of gebrek zorg nodig
hebben en dat van hun lagere inkomen moeten betalen. Het indirecte armoedebeleid
is zichtbaar in de regels van de verordening.
Reactie:
Wij zijn blij met deze opmerking.
12. In artikel 19 wordt de mantelzorger besproken en het geeft aan dat er een blijk van
waardering wordt gegeven. De Adviesraad mist de ondersteunende maatregelen voor
mantelzorgers. Het feit dat de transitie mede mogelijk wordt gemaakt door een goed
functionerende mantelzorg, vraagt om een beleid van ondersteuning van die
mantelzorgers.
Reactie:
Dit is opgenomen in het Beleidsplan sociaal domein 2015 – 2018 onderdeel 5
hoofdstuk 3. Het beleidsplan wordt komend jaar geëvalueerd en in 2018 wordt een

nieuw beleidsplan voor na 2018 opgesteld. Mantelzorg(ondersteuning) vormt daarbij
een belangrijk aandachtspunt.
De ondersteunende maatregelen (ook voor ontlasting van de mantelzorger) die in het
individuele geval noodzakelijk zijn, vormen onderdeel van onderzoek ( keukentafelgesprek). Zonodig wordt ondersteuning verstrekt in de vorm van één of meerdere
maatwerkvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld respijtzorg en dagopvang.
13. De Adviesraad mist in artikel 21 de invloed van de gemeente op de klachtenregeling
bij de aanbieders van zorg. Onzes inziens dient de gemeente inzicht te krijgen in de
klachtenregeling die binnen een zorgorganisatie wordt gehanteerd. Ook zouden er
afspraken moeten worden gemaakt met de aanbieders over de inhoud van de
klachten die door cliënten bij de zorgorganisatie worden gedeponeerd en de wijze
waarmee de organisatie daar mee omgaat. In de verordening dient dat duidelijker te
worden omschreven.
Reactie:
Het omgaan met klachten is een verantwoordelijkheid van aanbieders van zorg. De
gemeente kan dit niet regelen, want het gaat om cliënten van de betreffende
aanbieder. Maar omdat het ook “onze” cliënten zijn, zijn in de offerte aanvraag
(bestek) eisen opgenomen ten aanzien van een op te stellen klachtenregeling. Hier in
is de volgende eis opgenomen:
De afhandeling van klachten dient minimaal te voldoen aan de eisen zoals beschreven
in hoofdstuk 2 van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector die per 1 januari 2015
opgaat in de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)). Daarnaast is
in de werkafspraken, die deel uitmaken van het contract, vastgelegd dat de
gemeenten geïnformeerd worden over de klachten en de afhandeling daarvan.
14. In artikel 22 wordt gesteld dat er bij de aanbieder een medezeggenschap dient te zijn
gerealiseerd. De Adviesraad adviseert om duidelijker in de verordening op te nemen
welke eisen er aan de inhoud van die medezeggenschap dient te worden gesteld.
Reactie:
Hiervoor geldt in feite hetzelfde als hiervoor onder punt 6. In de offerte aanvraag is
daarom als eis opgenomen dat de aanbieder de medezeggenschap van cliënten
organiseert zoals beschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

