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Beantwoording:

PVVP
T. Nijdam
Wijzigingen verordening WMO
X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website
O Nee, alleen antwoord aan mij zelf

Zou jij deze voorgestelde wijzigingen naar ons kunnen sturen, met vermelding oude
tekst/omgezet naar nieuwe tekst?
Bij het raadsvoorstel zit de bijlage "Verordening voor het wijzigen van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2015". Dit is een overzicht
met wijzigingen van de verordening, waarin per artikel de bestaande tekst en de nieuwe
tekst staat vermeld. Indien een (lid van een) artikel is komen te vervallen, staat dit
genoemd. Om de tekst van dit (lid van een) artikel te kunnen achterhalen heb ik de
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2015
bijgevoegd (zie bijlage). In de toelichting op de verordening is de dikgedrukte tekst de
gewijzigde/nieuwe tekst.
Houden voorgestelde wijzigingen opnieuw een versobering in voor onze inwoners?
Nee. Met de wijzigingen wordt het volgende geregeld:
1.
Regels over aanvragen van een Wmo voorziening worden aangescherpt om de
verplichting tot zorgvuldige beoordeling te benadrukken.
2.
Het eenduidig hanteren van wettelijk begrippen en het verbeteren van kleine
juridisch-technische onvolkomenheden.
3.
De regels over het verstrekken van een tegemoetkoming in meerkosten worden
aangepast.
In de argumenten van het raadsvoorstel kunt u de toelichting hierop lezen.
Hebben de voorgestelde wijzigingen een relatie met het verdwijnen van de ABWZ per 1
januari 2016?
Nee. De taken begeleiding, dagactiviteiten en kortdurend verblijf (vanuit de AWBZ) vallen
reeds vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de Wmo. De artikelen in
relatie tot deze taken zijn reeds in de huidige verordening opgenomen. Met de
wijzigingen wordt geen inhoudelijke aanpassing ten aanzien van deze taken gedaan.
Volgende vragen die de PVVP fractie bezig houden gaan over de nieuwe WMO en hoe de
wet op bepaalde artikelen beleefd worden.
Artikel 2.1.1 WMO zegt dat gemeentebestuur zorg draagt voor de maatschappelijke
ondersteuning en de kwaliteit en contuniteit van voorzieningen.
De gemeente moet een plan maken dat erop gericht is om cliënten zolang mogelijk in de
eigen leefomgeving te laten blijven (artikel 2.1.2 lid 3 lid A). Is er zo’n plan in
Noordoostpolder wat ter inzage ligt voor inwoners/ cliënten?
Werkt het huidige beleid in Noordoostpolder het doel van dit plan ja of nee tegen, en zo
nee, waarom niet?
Ja. Dit is het Beleidsplan (inclusief de deelplannen) sociaal domein. Het beleid en het plan
zijn dezelfde ofwel het beleidsplan. En wij werken volgens het Beleidsplan. Hieronder
volgt een toelichting hoe de verschillende documenten zich tot elkaar verhouden:
In 2012 heeft de gemeenteraad de beleidsmatige uitgangspunten vastgesteld in het
gemeenschappelijk kader Krachtig Noordoostpolder. In 2013 is de nota “Lokale
ondersteuning, uitgangspunten voor een krachtige uitvoeringsorganisatie in het sociaal
domein” (Uitgangspuntennotitie uitvoeringsorganisatie) vastgesteld. Deze kaders

borduren voort op de eerder vastgestelde sociale structuurvisie en vormden het
uitgangspunt voor het in 2014 vastgestelde integrale Beleidsplan sociaal domein. Het
beleidsplan (inclusief de deelplannen) zijn weer uitgewerkt in de verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2015 en een
Uitvoeringsprogramma sociaal Domein.
Artikel 1.2.1 sub a gaat over de maatwerkvoorziening en levert een passende bijdrage
hetgeen gesteld is in artikel 2.3.5 lid 3.
Kunnen we er vanuit gaan dat deze passende bijdrage ook in Noordoostpolder volledig
tot zijn recht komt?
Ja, de uitvoering voert een zorgvuldig onderzoek uit, welke leidt tot een passende
bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in aanvaardbare mate in
staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk op
verantwoorde wijze in de eigen leefomgeving kan blijven wonen. Dit kunt u ook
terugvinden in de verordening onder hoofdstuk 2 Procedureregels. Hierin zijn waarborgen
geregeld ten aanzien bijvoorbeeld de melding, het vraagverhelderingsgesprek waarbij het
belang van de cliënt centraal staat en de mogelijkheid tot het indienen van eigen plan
door cliënt, de cliëntondersteuning en het verslag. Ook vindt u dit terug in art. 4.1 van de
Verordening, waarin het uitgebreide afwegingskader voor de maatwerkvoorziening staat
vermeld.
Voor alle nieuwe aanvragen met de inwerking treding van de WMO per 1 januari 2015,
betrekking hebbend op eenvoudige HH hulp, wel of niet met de tussenkomst van een
keukentafel gesprek tot stand gekomen, voldoet de gemeente aan haar verplichting van
een algemene voorziening en aanvrager daarmee te verwijzen naar Huis Tip Top? Ja of
nee? (bij ‘ja’ graag de nodige onderbouwing waarom dat gevonden wordt?)
De vraag is mij niet helemaal helder. Het is in ieder geval als volgt: De algemene
voorziening schoonmaakondersteuning is voor iedereen toegankelijk (met en zonder
beperkingen). De toegang tot de algemene voorziening loopt via Huistiptop of via het
sociale team naar Huistiptop. Als de inwoner beperkingen heeft onderzoekt het sociaal
team of inzet van het netwerk of een algemene voorziening een passende oplossing is. Is
dit niet of onvoldoende het geval, dan kan een maatwerkvoorziening een oplossing zijn.
Als een algemene voorziening een passende oplossing en inwoner geeft aan het niet te
kunnen betalen, dan kan de inwoner een aanvraag indienen bij de bijzondere bijstand.
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