Aan het Drechtstedenbestuur
Postbus 619
3300 AP DORDRECHT
Datum:
Betreft:

5 oktober 2015
advies ‘aanpassing Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke
ondersteuning Drechtsteden 2016’
Kenmerk: 15/10/003/PS-NV
Geacht Bestuur,
Hierbij ons advies over de aanpassingen in de Verordening maatwerkvoorzieningen
maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2016.
art 1.2
In de Reikwijdte verordening/bestuurlijke bevoegdheid schrijft u bij punt 3 dat het
Drechtstedenbestuur nadere regels vaststelt ter uitvoering van artikel 10.1, lid 2 en 3.
Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.
art 2.2
Prima dat u cliënten en hun mantelzorgers wijst op de mogelijkheid van
cliëntondersteuning, wij adviseren u dat nadrukkelijk te doen. Wij wijzen op de brief van
het Platform Mantelzorg Zuid-Holland Zuid. Zij doen een voorstel om de
cliëntondersteuning expliciet in de brief en documenten van de SDD op te nemen.
art 2.4 en art 2.5
De procedure is:
1. Een onderzoek vindt plaats na een ‘melding’
2. Daarna ontvangt men een ondertekend onderzoeksverslag.
3. Hierna kan men pas een ‘aanvraag’ doen.
Wij adviseren deze artikelen in relatie met elkaar te brengen.
Het onderzoeksverslag moet worden ondertekend. Door wie (de aanvrager, de Wmomedewerker of door beiden)?
Wij vragen ons af of artikel 2.5 ook op de strekking van het onderzoeksverslag slaat. Als
de opbouw getrapt is, klopt het maar als het anders is, is voor ons de inhoud onduidelijk.
art 2.8
Dit artikel zien wij graag nader toegelicht. Bedoelt u ‘de beoordeling van het
onderzoeksverslag’? Ook de toelichting geeft ons onvoldoende duidelijkheid
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art 3.1
Dit artikel geeft ons dezelfde onduidelijkheid als art 2.8.
art 3.2, d en e
Wij adviseren deze artikelen bij elkaar te trekken tot één artikel. De begrippen
redelijkerwijs vermijdbaar en voorzienbaar zijn moeilijk te definiëren.
art 3.7
Stel dit artikel minder absoluut. Wij denken aan mensen met een ernstige ziekte,
bijvoorbeeld ALS, zij kunnen heel veel zorg en hulpmiddelen nodig hebben. De kosten
van opname zijn misschien lager dan ‘thuis wonen met zorg en ondersteuning’. Het kan
zijn dat deze patiënt een gezin heeft en het kan voor iedereen beter zijn toch thuis te
wonen en zo veel mogelijk aan het gezinsleven deel te nemen. Laat de keus open voor
mensen in dit soort situaties.
art 4.1
Hier aan toevoegen dat bij het intrekken van een PGB (4.1.c) wel zorg in natura zal
worden gegeven om de continuïteit van zorg en ondersteuning te waarborgen.
4.1.g Bij het beheren van een PGB, door een ander dan de persoon die de ondersteuning
verleent, wordt waarschijnlijk getracht fraude te voorkomen. Deze regel komt
waarschijnlijk over uit de oude situatie. In de huidige situatie beheert de SVB het PGB en
kan nauwelijks fraude worden gepleegd. Bij ouders met een kind met ernstige
beperkingen, komt het voor dat een van de ouders zijn baan heeft opgezegd om met een
PGB een aantal ondersteuningstaken op zich te nemen. Het kind kan meestal het PGB
niet beheren, dat gebeurt door de ouder.
Wij denken dat dit artikel moet worden aangepast aan de huidige situatie.
art 10..3,b
Een kleine correctie, in de tekst staat: drie leden die ervaringsdeskundigen zijn uit de
sectoren V&V, GZ en GGZ. De afkorting ‘V&V’ moet worden vervangen door ‘Zorg Thuis’.
Als laatste spreken wij onze zorg uit over mensen die geen inzicht hebben in hun
beperkingen en mensen die niet mee willen werken aan een aanvraag en waarvoor geen
aanvraag wordt gedaan. Deze mensen vallen vaak tussen wal en schip. Hoe kunnen we
dit zo veel mogelijk voorkomen?
Wij horen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

P. Struijs,
Voorzitter regionale adviesraad Wmo Drechtsteden
Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden, Dudokplein 218, 3315 KH Dordrecht, tel: 078 617 69 82
regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl

Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden, Dudokplein 218, 3315 KH Dordrecht, tel: 078 617 69 82
regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl

