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Aan het Drechtstedenbestuur  
t.a.v. de heren P.J. Heijkoop en  P.L. Paans 
Postbus 619  
3300 AP DORDRECHT  
 
 
 
Datum:  29 november 2019 
Betreft:  Advies Actualisatie Besluit en Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning Drechtsteden 
 
 
Kenmerk:  19/11/01/PS-MT 
 
 
Geachte heren Heijkoop en Paans, 
 
Hartelijk dank voor uw adviesaanvraag met betrekking tot de Actualisatie Besluit en Beleidsregels 
maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden. 

Hieronder treft u ons advies aan. 
 
Actualisatie Besluit en Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
Drechtsteden 

 P.2 bovenaan: hier is alleen sprake van ondersteuning. We gaan ervan uit dat hier dus 
huishoudelijke ondersteuning wordt bedoeld. Maar indien een cliënt én huishoudelijke 
ondersteuning én een andere maatwerkvoorziening heeft, is de cliënt bij ‘geen gebruik van de 
ondersteuning’ (omdat de cliënt bijvoorbeeld langdurig is opgenomen) dan ook geen bijdrage 
verschuldigd? Of geldt dit alleen voor de (hh) ondersteuning? Dit item wordt ook genoemd in 
de Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 
onder hoofdstuk 6: Bijdrage.  

 Op p.2 staat ‘de startdatum van de bijdrage is gelijk aan de datum van de aanvang van de 
ondersteuning. Indien de cliënt langer dan 1 kalendermaand geen gebruik maakt van 
ondersteuning, is over deze periode geen bijdrage verschuldigd. Maakt de klant niet langer 
gebruik maakt van ondersteuning, dan wordt de bijdrage stopgezet per einddatum van de 
ondersteuning’. We vragen ons af of een kalendermaand een hele maand? Dit kan dan 2 
dagen of 28 dagen zijn. We adviseren dit  duidelijker te formuleren. Bijvoorbeeld in de maand 
waarin de ondersteuning eindigt. 

 
 
Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 

 Hoofdstuk 2: hier wordt op p.2 twee keer paragraaf 3 genoemd. 

 Artikel 3.1: we missen de rolstoel. We weten dat hiervoor wettelijk geen eigen bijdrage 
gerekend mag worden, maar voor de volledigheid adviseren we die wel toe te voegen. 

 Bijlage 1: Dagbesteding, punt 2 PGB vervoer naar dagbesteding: we vragen ons af of hier nog 
een categorie individueel rolstoel vervoer bijkomt na 1-7-2020 ivm ingaan taxicode? 
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 Bijlage 1: Individuele begeleiding/persoonsgebonden budget, bij 3: al vele jaren staat de 
vergoeding voor het persoonsgebonden budget voor dienstverlening door een persoon uit het 
sociaal netwerk op € 20,00 per uur. Waarom wordt dit bedrag niet ieder jaar geïndexeerd? 
Idem voor het persoonsgebonden budget kortdurend verblijf door een persoon uit het sociaal 
netwerk (€ 30,00 per etmaal) en voor het persoonsgebonden budget voor dagbesteding door 
een persoon uit het sociaal netwerk (ook € 20,00 per uur). 
Verder verbaast het ons dat de prijs van het persoonsgebonden budget voor een 
sportvoorziening, voor het bezoekbaar maken van een woning en voor vervoersvoorzieningen 
niet geïndexeerd zijn.  

 
 
Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 

 Artikel 3.10; wordt hier de gekozen categorie bedoeld? Zo niet dan is dit artikel moeilijk 
uitvoerbaar. De dealer krijgt een vaste maandprijs per categorie. Als het gaat om een los 
onderdeel op de rolstoel, bijvoorbeeld spinergy wielen ipv stevig gespaakte wielen, dan is de 
meerprijs eenvoudig te bepalen en te offreren. Gaat het bijvoorbeeld om een ander merk/type 
rolstoel, dan is het geen meerprijs, maar een ander middel. Hoe is de meerprijs dan te 
bepalen? Uitwijken naar PGB wordt dan meestal geadviseerd vanuit Wmo/dealer. PGB is 
echter zelden toereikend om als particulier zelf het middel inclusief onderhoud aan te 
schaffen.  

 Artikel 3.11 Gebruikelijke hulp 
‘Gebruikelijke hulp is ‘de normale’, dagelijkse ondersteuning die huisgenoten geacht worden 
elkaar onderling te bieden’. 
Stel een partner biedt persoonlijke verzorging. Hij/zij helpt bij het douchen, wassen, aankleden 
en heeft daardoor geen tijd om de huishoudelijke taken uit te voeren. Kan er in zo’n geval wel 
hulp bij het huishouden ingezet worden? 

 Artikel 3.12: als we het goed hebben, is er een uitspraak van de rechter geweest, waarin staat 
dat een gemeente er niet van mag uitgaan dat bijvoorbeeld een oudere inwoner eerder had 
moeten verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Een traplift mag hier niet op afgewezen 
worden. 

 Artikel 3.13: dit geeft soms frictie in combinatie met de goedkoopst passende voorziening => 
bijvoorbeeld een minimal frame actief rolstoel die continu gebruikt wordt en waarmee veel 
gehandbiked wordt, is het frame regelmatig na 4-5 jaar dusdanig krom getrokken dat hij niet 
goed meer bruikbaar is. Ook zitkussens, ortheses etc. hebben een veel beperktere 
levensduur.  

 Artikel 4.1 Omschrijving resultaat ‘voeren van een gestructureerd huishouden 
  d) Het thuis zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren. Hier hoort ook ‘het bieden van 

maaltijdondersteuning brood bij het kind’ bij 

 Art.4.41: Aankoppel fiets/handbike. Bij het 3e aandachtspijltje staat ‘scootmobiel’ waar 
‘handbike’ moet staan. 

 We vinden de paragraafnummering lastig/onoverzichtelijk: Bij H4 heb je onder paragraaf 4.1 
artikelen 4.1 t/m 4.5 en na paragraaf 4.2 heb je dan artikel 4.6-4.13, etc. Wij stellen voor 
paragraaf 4.1 in combinatie met de artikelen 4.1.1 - 4.1.6 en dan paragraaf 4.2 met artikelen 
4.2.1-4.2.8 etc.  

 Artikel 4.26 vs artikel 4.29: het valt ons op dat enerzijds wordt gezegd dat verhuizen 
gebruikelijk is, dit hoort bij het leven en verhuiskosten zijn algemeen (er is dus geen 
tegemoetkoming in de verhuiskosten bij het primaat verhuizen?!), maar als je in een geschikte 
woning woont mag je alleen verhuizen als er een goede reden is, anders komen de 
aanpassingen voor eigen rekening. Iets meer nuance lijkt ons passend.  

 Art. 8.1: Inwerkingtreding. Bij punt 2 staat ‘zoals vastgesteld op 13 december 2017’. Moet dit 
niet een datum in 2018 zijn? 
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 Bijlage 1: PROTOCOL huishoudelijke ondersteuning, I.2 Huishoudelijke ondersteuning, punt 4 
Afwezigheid 
Een uitzondering geldt voor langdurige afwezigheid (meer dan 6 etmalen), waardoor 
uitstelbare taken te lang blijven liggen. Echter wordt van de huisgenoot, in die gevallen 
verwacht, dat hij ernaar streeft deze situatie zo kort mogelijk te laten zijn (2e alinea). 
Volgens ons moet dit individueel bekeken worden. Als contractueel is vastgelegd dat partner 
een vast werkpatroon heeft van bijvoorbeeld zeven dagen op en zeven dagen af, zoals 
schippers of medewerkers op een booreiland, zal het moeilijk zijn om hiervan af te wijken. 

 
 
In afwachting van uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ir. P. (Pieter) Struijs,  
Voorzitter Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden 
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