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Geachte heer Vredenduin,

Bij brief van 25 augustus 2017 heeft u ons een reactie gestuurd over de Verordeningen
Maatschappelijke ondersteuntng en Jeugdhulp en de bijbehorende nadere regels en
beleidsregels. Voordat wij inhoudelijk op uw brief ingaan willen wij u meedelen dat wij uw
inbreng zeer op prijs stellen.

Aanpassingen
Zoals u in uw brief aangeeft ziJn de aanpassingen vooral ingegeven door de ontwikkelingen
die sinds de invoering in 2015 hebben plaatsgevonden. Er liggen geen materiële
beleidswijzingen aan ten grondslag. Wel is inmiddels in de Verordening Maatschappelijke
ondersteuning de verstrekking van de bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten
verankerd. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 6 juli 2017 hiermee ingestemd en
dit is neergelegd in artikel 22 van de Verordening.
Regionale werkgroep verordeningen

ln een eerder stadium is gevraagd om aanmelding voor een regionale werkgroep
Verordeningen. Bij nader inzien is de regionale bespreking van de nieuwe regelgeving
(verordening en nadere stukken) Jeugdwet en Wmo niet regionaal georganiseerd. De keuze
hiervoor is gemaakt omdat de planning van de besluitvormingsprocessen over deze stukken
binnen de verschillende gemeenten uiteen loopt. Dit maakte een regionale bespreking
minder voor de hand liggend.
Uiteindelijk is ervoor gekozen om u niet regionaal op de hoogte te houden maar via de
gemeente. Voor zover wij kunnen nagaan bent u hierover geïnformeerd bii e-mail van
woensdag 3 mei 2017 .
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Huishoudelijke hulp
Bij het toekennen van huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo 2015 wordt gebruik
gemaakt van normtijden. Deze normtijden komen uit een rapport van Plexus/KPMG. Dit
rapport is gemaakt in opdracht van de gemeente Utrecht.
Het rapport behelst een empirisch onderzoek naar de tijdsbesteding in de praktijk die nodig
is voor het schoonmaken van een huis. De indeling van een huis kan verschillen, maar de
tijd nodig voor het schoonmaken van een toilet blijft gelilk. Zowel in Utrecht, als in
Wijdemeren. Dit rapport kan daarom normstellend voor Wijdemeren worden gebruikt.

Verhuisvergoeding
ln het kader van de verhuisvergoeding spreekt u de vrees uit dat kortgezegd verhuizen wordt
gereduceerd tot een kille rekensom. Wij willen hierbij deze vrees wegnemen. Bij het
toekennen van een maatwerkvoorziening worden alle omstandigheden meegewogen. Zeker
ook het sociale netwerk. Wij onderschrijven het belang van een vertrouwde buurt in
samenhang met een sociaal netwerk. Er zijn echter omstandigheden denkbaar dat een
woning niet kan worden aangepast of dat een aanpassing zodanig gecompliceerd is dat een
verhuizing de cliënt adequater compenseert dan verblijf in de oude woning.
Overigens is de term 'goedkoopst adequate' vervangen door 'goedkoopst compenserend'
(Artikel 8, lid 8) om bij de tekst van de wet aan te sluiten.

Vervolg

Wij gaan de Verordening Maatschappelijke ondersteuning Wijdemeren 2018 en de
Verordening Jeugdhulp gemeente Wijdemeren 2018 ter vaststelling voorleggen aan de
gemeenteraad. Dit zal gebeuren in de gemeenteraadsvergadering van 30 november 2017.
Hebt u nog vragen of opmerkingen dan kunt u zich wenden tot de heer M. Boender. Hij is te
bereiken op telefoonnummer 035 65 59 413.

Met vriendelijke groet,
wethouders van Wijdemeren,

F. Ossel
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