Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Soest
Postbus 2000,
3760 CA Soest

Onderwerp: Advies inzake Verordeningen Beleidsregels WMO en Jeugd 2015

Soest, 12 september 2014
Geacht College,
De WMO-Raad Soest heeft per 29 augustus jl. ter advisering voornoemde verordeningen
ontvangen. Met belangstelling is kennis genomen van uw concept verordeningen. De WMO Raad
stelt het op prijs om u hierover van advies te kunnen dienen.
De WMO Raad heeft geconstateerd dat u over het algemeen geen gebruik heeft gemaakt van de
mogelijkheid om zaken meer in detail te regelen in de verordening die u binnenkort aan de
Gemeenteraad voorlegt. Veelal wordt verwezen naar de beleidsregels die U op dit moment
concipieert. De WMO Raad erkent uiteraard uw bevoegdheid om dit op deze wijze te doen. Het
voordeel van deze wijze van handelen is een zekere mate van efficiency. U behoeft immers na
aanvaarding van de verordening niet de instemming van Uw gemeenteraad met de verdere
concretisering van de verordening in regels en met eventuele wijzigingen daarin. Daar staat
echter tegenover dat u daarmee een kans mist om een breed draagvlak te leggen onder regels die
voor de Soester gemeenschap bijzonder belangrijk zijn. De WMO Raad geeft u in overweging om
de gemeenteraad -gegeven uw bevoegdheid tot het ontwikkelen en vaststellen van de
beleidsregels - een vorm te kiezen voor consultatie van de gemeenteraad en o.a. WMO Raad.
De WMO Raad constateert verder dat er onder de burgers nog steeds een behoorlijke mate van
onzekerheid bestaat over wat de veranderingen per 1 januari 2015 voor hen gaan betekenen.
Enige onzekerheid is inherent aan elk veranderingsproces en is acceptabel als deze niet te lang
duurt. In ons advies over het beleidsplan hebben wij dan ook moeten constateren dat er het
nodige ontbrak aan de wijze waarop u communiceert over uw voornemens.
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Deze opmerking geldt nog steeds en is zeker door de door u gekozen inrichting van
de verordening en de later uit te werken beleidsregels niet weggenomen. De WMO
Raad betreurt dit.
Gezien het karakter en de inhoud van de concept verordening en gezien het feit dat verdere
regelgeving plaatsvindt door middel van nader uit te werken beleidsregels, heeft de raad
besloten om op dit moment af te zien van een veel omvattend, gedetailleerd advies. Gesteld kan
worden dat de bepalingen in het concept zodanig algemeen zijn geformuleerd, dat dit een
uitgebreide advisering onnodig maakt. Dit wordt versterkt door het feit dat het concept van de
verordening in belangrijke mate stoelt op de model verordening van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten. Afwijkingen daarvan worden gemotiveerd.
Tegen de achtergrond van bovenstaande overwegingen spreekt de raad de verwachting uit dat
zij de gelegenheid krijgt zich op adequate wijze voor te bereiden op een goed advies aan u met
betrekking tot de beleidsregels. Naar wij begrijpen ontvangen wij op 12 november de eerste
versie van deze regels voor commentaar. Omdat een adviestermijn van twee weken voor een
dergelijk advies kort is, verzoekt de raad u om medio oktober in een informeel overleg met op de
hoogte te worden gebracht van de stand van zaken op dat moment.
Wij zullen dat moment gebruiken om constructief dus coöperatief met u mee te denken.
In dit advies meent de WMO Raad te kunnen volstaan met een enkele opmerking.
Art. 1b
Aan te geven dat het hier gaat om een voorziening die geen indicatie behoeft.

Toelichting:
De WMO Raad adviseert dringend om bij de begripsbepalingen meer gespecificeerd te beschrijven wat onder
'algemene voorziening' wordt verstaan. Door vooraf duidelijkheid te geven wat daartoe wordt gerekend kan
worden voorkomen dat onnodig procedures worden gestart als géén maatwerkvoorziening wordt verstrekt
( art. 5 1 d ), omdat de voorziening algemeen gebruikelijk is. Welke zijn dat dan?

Art. 1o Mantelzorg. Te verduidelijken: het betreft hier zorg die de gebruikelijke zorg overstijgt.
Art. 2 Aanvraag ondersteuning. Aan te geven dat ook de ondersteuningsbehoefte van de
mantelzorger in kaart wordt gebracht – en wel in samenspraak met cliënt én diens mantelzorger.
Art. 4 Criteria maatwerkvoorziening. In lid 3 t/m 5 wordt invulling gegeven aan de criteria onder
lid 2. Beter is deze leden te integreren.
Art. 5 Voorwaarden weigering maatwerkvoorziening (lid 1,a). Uitsluiting wanneer op grond van
andere wet een voorziening wordt geboden. Als dit in die wet ook staat krijg je niets….
Geen voorziening als cliënt een tekortschietend besef aan verantwoordelijkheid toont (lid 1,i).
Maar sommige zorgvragers kunnen door hun kwaal helemaal geen verantwoordelijkheid dragen.
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Daarom deze zin aan te vullen met een zinsnede als – “minder
verantwoordelijkheidsbesef heeft getoond dan van hem/haar redelijkerwijze
verwacht mag worden”.
Art. 7 Inhoud beschikking. Bij lid 3 ook aan te geven hoe het geld in het kader van het pgb
beschikbaar wordt gesteld. Direct of als trekkingsrecht.
Kan ook in artikel 8.
Art. 9 Regels bijdragen in de kosten. Lid 3,b: Waarom eigen bijdrage niet aftrekken van het pgbbedrag? Voorkomt inningsprocedures en kosten.
CAK of andere instantie kan wel bijdrage vaststellen.
Art. 10 Kwaliteitseisen. Lid 3: Mantelzorger betrekken bij overleg tussen cliënt en
cliëntvertegenwoordiger (cliëntvertegenwoordiger/mantelzorger).
Art. 14 Waardering mantelzorgers. Aan te geven dat B&W in een regeling verduidelijkt onder
welke voorwaarden de mantelzorger een uitkering ontvangt.
Toelichting: Al vóór de zomer 2014 was duidelijk welke ondersteuning bedoeld wordt én
voorbeelden hoe dit vorm te geven. Ongetwijfeld beschikt over dezelfde informatie daaromtrent als
de WMO Raad.
Een passage over de wijze van ondersteuning van mantelzorgers wordt in deze gemist. Van een
vrijwilliger, te omschrijven als een ‘niet te ontlopen inzet in een goede (familie)relatie’, wordt
een economisch belangrijke inzet gevraagd. Ter voorkoming van ‘overvraging’ heeft de gemeente
de verantwoordelijkheid én het budget voor het waarderen van mantelzorgers.
Concept verordening Jeugd Soest
Als gebruikelijk bij een gelegenheid tot advisering, zou de WMO Raad ook kanttekeningen, of
aanbevelingen formuleren, inzake de concept verordening Jeugd. De concept-verordening is
technisch correct, in de breedte afgestemd (regio). Het vaststellen van de ‘nadere regelingen’
acht de WMO Raad echter een belangrijkere adviesaangelegenheid. In het bijzonder de
uitwerking van artikel 11 acht de WMO Raad van belang. Over de hier aangekondigde nadere
regelgeving ter uitvoering wil de WMO Raad constructief overleggen en positief adviseren.
Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn,
Hoogachtend,

H.J.M. van Aalst, secretaris.
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