ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN WESTERVELD
Advies verordening WMO/jeugd 2020 van de ASDW.
De ASDW spreekt hierbij de waardering uit voor de bevredigende en constructieve samenwerking
met de betrokken ambtenaren.
Tijdens deze besprekingen en in onze adviesraad hebben we ook enkele adviezen besproken die
samenhangen met deze verordening, namelijk over de spoedeisende hulp, over de bereikbaarheid
OCO, over de toegankelijkheid sociaal domein en over praktijkondersteuner jeugd. In een
afzonderlijk advies worden die adviezen verwoord.

De ASDW is in haar vergadering van 11 maart 2020 tot onderstaand definitieve advies gekomen.
Er is door de ASDW voor gekozen om de verordening van voor tot achter puntsgewijs af te handelen.
1.1 Begrippen
Persoonlijke situatie: ons advies is deze tekst als volgt aan te passen;
Alle omstandigheden, persoonskenmerken en mogelijkheden die van belang zijn, inclusief de
behoefte die de inwoner heeft.
De ASDW vindt de toevoeging “godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging” overbodig
om te noemen. Dit valt onder de persoonlijke omstandigheden, zoals hierboven genoemd.
3.3 Stap 3. Onderzoek
1. Advisering; bij dit stukje kan volgens de ASDW worden volstaan met te zeggen: indien het
noodzakelijk is een andere deskundigheid in het onderzoek te betrekken, wordt de inwoner hierover
te allen tijde in kennis gesteld. De reden hiervan wordt eveneens aan de inwoner medegedeeld. Deze
andere deskundigheid zou onder andere een onafhankelijk arts kunnen zijn. Het advies van deze
andere deskundige wordt meegenomen in de beoordeling van de hulpvraag.
3.3 Stap 3. Onderzoek
2. Onderzoeksverslag. 1b. de tekst graag vervangen door: Het college stelt vast welke mogelijkheden
de inwoner heeft en welke problemen er precies zijn. (denken vanuit mogelijkheden ipv
tekortkomingen)
Hoofdstuk 4. Jeugdhulp
In dit hoofdstuk wordt wisselend gesproken over inwoner en jeugdige. De ASDW zou het inwoner in
dit hoofdstuk graag consequent vervangen zien worden door jeugdige.
4.4 Overgang 18- naar 18+
1. Verantwoordelijkheid gemeente ( moet college zijn).
4. Verlengde pleegzorg. Dit punt is volgens onjuist weergegeven. De ASDW heeft dit zorgvuldig
nagezocht.
Het moet zijn: VWS, VNG en Jeugdzorg Nederland hebben een bestuurlijke afspraak gemaakt. Deze
afspraak houdt in dat pleegzorg per 01-07-2018 standaard wordt ingezet tot 21 jaar. Pleegzorg kan
worden verlengd tot 23 jaar.
Pleegzorg stopt wanneer:
- De pleegjongere na zijn/haar 18e zelf geen hulp meer wil
- De pleegjongere geen hulp meer nodig heeft
- De pleegjongere 23 jaar wordt

Hoofdstuk 5
5.1.1 Gebruikelijke hulp. De genoemde voorbeelden weghalen. Deze geven een verwarrend beeld.
5.1.2.a Er wordt gebruikelijke hulp verwacht bij het bezoeken van de dagbesteding van de inwoner.
Dit is voor wat betreft de ASDW nogal stellig en vergaand. Het is niet duidelijk welke dagbesteding
hier wordt bedoeld. Het gaan naar een dagbesteding van de inwoner kan een vorm van respijtzorg
zijn ter ontlasting van de mantelzorger of gebruikelijke zorger. Het college mag onzes inziens niet per
definitie van de gebruikelijke zorger vragen in het vervoer naar deze dagbesteding te voorzien. In
sommige situaties bezorgt het brengen en halen naar en van de dagbesteding veel stress en strijd
tussen de gebruikelijke zorger en de inwoner. Het is mooi wanneer hier gebruikelijke zorg voor kan
worden ingezet, maar mag voor wat betreft de ASDW geen vanzelfsprekendheid zijn of worden
afgedwongen. Hierin zou met de menselijke maat moeten worden gekeken.
3. Ondersteuning huishouden.
De ASDW zou graag onderstaande tekst zien:
Als de inwoner de huishoudelijke taken niet kan verrichten mag van de gezonde en (bijna) volwassen
huisgenoten worden verwacht dat zij deze taken deels of in zijn geheel overnemen.
6. Uitzonderingen.
2. Deze tekst graag een beetje aanpassen, zodat die vollediger is in : De huisgenoot heeft fysieke of
psychische beperkingen en/of mist de vaardigheden het verrichten van huishoudelijke taken aan te
leren.
5.4 Hulp op maat
3. Deelname aan de samenleving. Het woordje “veilig” is hier misplaatst. Beter dit weg te laten.
5. Verplaatsten dicht bij huis. Hier mist de omschrijving van puntbestemmingen in de begrippenlijst.
11. Schoon en leefbare woning. Hier mist nog steeds het schoonhouden van het toilet in de
opsomming.
Hoofdstuk 6.
6.2.1. PGB
8. Uitgangspunten. De ASDW blijft vinden dat dit artikel duidelijker omschreven dient te worden. Het
is onleesbaar en daardoor onduidelijk voor de mensen die in deze materie niet thuis zijn.
6. Uitzonderingen voor het betalen van de eigen bijdrage CAK.
De ASDW heeft dit nauwgezet uitgezocht. De tekst is misleidend. Er is gekeken door de ASDW op de
site van het CAK en in de handreiking van de VNG.
Het CAK schrijft hierover:
Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd in onderstaande situaties:
- U bent getrouwd of heeft een partner en minimaal één van u heeft de AOW leeftijd nog niet
bereikt
- Het college heeft bepaald dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen bijvoorbeeld omdat uw
gemeente minimabeleid heeft
- U betaalt een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet Langdurige Zorg
In de handreiking van de VNG staat:
- De gemeente mag het abonnementstarief verlagen, maar dan wel voor iedere inwoner
- De gemeente heeft minimabeleid
- Er is sprake van een hardheidscausule zoals schuldenproblematiek of als er sprake is van
zorgmijden
De tekst zo die nu in de verordening staat is dus niet in overeenstemming met bovenstaande. Indien
er andere Uitzonderingsregels worden bedoeld zal de tekst eveneens drastisch aangepast dienen te
worden. De huidige is hoogstwaarschijnlijk niet juist en daardoor misleidend.

Hoofdstuk 7
Hier worden de termen voorzieningen en hulp-op-maat door elkaar gebruikt. Elke voorziening is naar
de mening van de ASDW hulp-op-maat. Of dit nu bijvoorbeeld een scootmobiel is of begeleiding.
Beter hier eenduidig in te zijn.
Hoofdstuk 8
8.1.2.3 Procedure
De ASDW zou graag zien binnen welke wettelijke termijn ( aantal weken ) het college een klacht
afhandelt en dit naar de betrokken inwoner communiceert. Een inwoner kan niet weten wat de
wettelijke termijn is.
Tot slot is ons opgevallen dat de termen college en gemeente nog door elkaar worden gebruikt.

Namens de ASDW,
Pals Prop,
voorzitter.

