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Onderwerp:

Advies over de verordening, nadere regels en beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning 2018 en de verordening, nadere regels en beleidsregels jeugdhulp
2018

Geacht College,
De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennis genomen van de hierboven genoemde concept stukken.
Naar aanleiding van het ontvangen verzoek om advies uit te brengen over deze stukken informeren
wij u als volgt.
Advies en reikwijdte van het onderzoek
Uit een nadere toelichting hebben wij begrepen dat de aanpassingen ten opzichte van de huidige
regels vooral zijn ingegeven door uniformering en aanscherping in regionaal verband en actualisering
door het verwerken van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.
Ons is medegedeeld dat er geen materiële beleidswijzigingen ten grondslag liggen aan deze stukken.
Op grond van deze laatste mededeling heeft de Adviesraad de genoemde stukken marginaal
beoordeeld. Vastgesteld is dat omschrijvingen en begrippen op diverse plaatsen zijn gewijzigd, maar
ook dat deze wijzigingen geen aanleiding mogen en kunnen zijn om na 2017 ten opzichte van
inwoners anders (in ieder geval niet in het nadeel) te handelen dan nu.
Hiervan uitgaande adviseert de Adviesraad positief over de genoemde stukken.
Wij gaan hierna nog in op een aantal aandachtspunten.
Regionale werkgroep verordeningen
In eerste aanleg ontving het RVO (het Regionaal Overleg van Voorzitters van Adviesraden) een
verzoek om kandidaten te leveren voor een regionale werkgroep herschrijven en harmoniseren van
verordeningen. Een groot aantal adviesraden heeft hiervoor kandidaten uit haar midden beschikbaar
gesteld. Zonder opgave van redenen werd dit traject echter beëindigd voordat het goed en wel in
gang was gezet. Brede inzet van de regionaal in de adviesraden beschikbare expertise had ons inziens
kunnen bijdragen in dit traject.
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Normering huishoudelijke hulp
In de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning wordt melding gemaakt van normtijden.
Huishoudelijke hulp is een maatwerkvoorziening. De adviesraad kan zich er in vinden dat in dit kader
normtijden als uitgangspunt worden genomen, zolang specifieke omstandigheden worden
meegewogen en leiden tot afwijkingen ten opzichte van deze normtijden en de uit te voeren
werkzaamheden. De adviesraad heeft kennis genomen van de genoemde rapport van KPMG
Plexus/HHM. Het rapport maakt een goed onderbouwde indruk. In het rapport wordt nadrukkelijk
aangegeven dat het specifiek voor Utrecht is gemaakt. Voordat dit rapport normstellend voor
Wijdemeren kan worden gebruikt, moet goed worden onderbouwd in welke mate de situatie in
Utrecht passend in voor de situatie in Wijdemeren.
Verhuisvergoeding (Verordening WMO artikel 8, lid 8)
In dit lid staat: “Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening ter compensatie van de
beperkingen bij het normale gebruik van de woning en het zich verplaatsen in de woning wordt
onderzocht of verhuizen de goedkoopst adequate oplossing is”.
Bij het advies van de adviesraad over de WMO Verordening 2015 was het primaat van de verhuizing
een zwaarwegend punt, mede leidend tot een negatief advies ter zake. In de verordening 2015 is
opgenomen dat verhuizen pas aan de orde kan zijn na een zorgvuldige belangenafweging. Dit
element is nu uit de verordening verdwenen en vervangen door de term “goedkoopst adequate”.
Daarmee lijkt verhuizen of niet verhuizen weer gereduceerd tot een kille rekensom. De
belangenafweging is juist bedoeld om elementen als ondersteuning uit het sociale netwerk en wonen
in een vertrouwde buurt mee te wegen. Verhuizen kan dan juist meer kosten met zich brengen.
Verder komt de vraag op of bij het bepalen van “goedkoopst adequaat” alleen naar de portemonnee
van de gemeente wordt gekeken, of dat ook andere maatschappelijke kosten worden meegewogen.
Verhuizen leidt door het wegvallen van ondersteuning uit het sociale netwerk wellicht tot hogere
kosten aan thuiszorg, gefinancierd uit een andere bron. Als naar de kosten wordt gekeken moeten in
bredere zin de totale maatschappelijke kosten daarin worden betrokken.
Tot slot
De Adviesraad is graag bereid om deze brief nader toe te lichten.
Hoogachtend.
w.g. M.J. Vredenduin

