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Geachte heer Hanson, 

Het advies van de Participatieraad sociaal domein over de wijzigingsverordening 
maatschappelijke ondersteuning van 23 oktober jl. hebben wij in goede orde ontvangen. 
Hartelijk dank hiervoor. Graag geven wij u hieronder onze reactie op de uitgebrachte 
adviezen. 

Algemeen 
Op 6 oktober 2014 heeft de gemeenteraad de Verordening maatschappelijke onder
steuning gemeente Noordoostpolder 2015 vastgesteld. Op 1 januari 2015 is die in 
werking getreden. De Verordening is per 1 januari 2016 op een aantal onderdelen 
aangepast en wordt middels een wijzigingsverordening met ingang van 1 januari 2017 
opnieuw geactualiseerd. 

U heeft op 23 oktober 2016 een advies gegeven op de laatste genoemde wijzigings
verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. Wij zijn blij dat u waardering heeft 
voor de toelichting en onderbouwing, waardoor voor u de wijzigingen inzichtelijk waren 
en het proces zorgvuldig is doorlopen. In uw advies geeft u nog enkele inhoudelijke 
punten aan. In deze reactie kunt u lezen in hoeverre uw aanbevelingen zijn over
genomen. 

Inhoudeli jk 
In uw reactie geeft u aan dat de participatieraad inhoudelijk enkele opmerkingen/ 
aandachtspunten heeft. Hieronder wordt per opmerking nader ingegaan in hoeverre uw 
opmerkingen wordt overgenomen. 
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1. Betreft het budgetplan (artikel 1 e.) 
Bij de beschrijving van het 'budgetplan' geeft u aan dat er nog een open eind li jkt te zijn, 
namelijk de mogelijkheid dat de gemeente hier voorwaarden aan gaat stellen. U vraagt 
waar en wanneer deze voorwaarden bekend worden gemaakt. 

De voorwaarden die de gemeente stelt aan het budgetplan zijn opgenomen in de 
beleidsregels. Hierin is opgenomen dat in een budgetplan in ieder geval wordt 
aangegeven: 

Aan wie het persoonsgebonden budget wordt besteed. 
- Welke resultaten met de aan te schaffen of de in te kopen maatwerkvoorziening 

worden bereikt en hoe dat gebeurd. Deze moeten overeenkomen met het 
bereiken van een, door het college te bepalen, mate van zelfredzaamheid waarop 
de cliënt gelet op zijn beperkingen is aangewezen. 

- Waaruit blijkt dat de aan te schaffen of de in te kopen maatwerkvoorziening 
voldoet aan de kwaliteitseisen die daaraan mogen worden gesteld. Hiermee 
worden de kwaliteitseisen bedoeld op grond van artikel 3.1 lid 1 van de wet. 

- In hoeverre de kwaliteitseisen in overeenstemming zijn met de mate van 
zelfredzaamheid van de cliënt en of daarin lichte, matige of zware beperkingen 
worden ondervonden. 

2. De toevoeging ln aanvaardbare mate' roept vraagtekens op (artikel 4.2.1.) 
U geeft aan dat de toevoeging "in aanvaardbare mate' vraagtekens bij u oproept. Het 
geeft in uw ogen aan hoe specifiek en mogelijk ook subjectief dit soort beoordelingen 
zijn. Wat is dan 'in aanvaardbare mate' en hoe wordt dit getoetst, vraagt u zich af. 

De term Nn aanvaardbare mate' is in 2016 toegevoegd in de Verordening. De 
participatieraad heeft destijds een soort gelijke zorg geuit. Na aanleiding van de reactie 
van de participatieraad is onderstaande tekst toegevoegd aan de toelichting van de 
Verordening: 
Met de woorden "in aanvaardbare mate" wordt zorggedragen, dat de beoordeling 
zorgvuldig plaatsvindt. Met bijvoorbeeld het op zo lang mogelijk op verantwoorde wijze 
in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen wordt bedoeld, dat het thuis blijven 
wonen van de cliënt niet ten koste van alles kan gaan. Het moet wel veilig voor de 
inwoner blijven om thuis te blijven wonen ofwel de inwoner moet op verantwoorde wijze 
thuis kunnen blijven wonen. De beoordeling door de uitvoering vindt per casus zorgvuldig 
plaats. Dit leidt tot maatwerk. 

3. De cliënt stelt een budgetplan op; tenzij er sprake is van een aanvraag voor 
huishoudelijke ondersteuning (artikel 6.1.2a.) 

U geeft aan de formulering wat verwarrend te vinden. Er li jkt gezegd te worden dat in 
geval van enkel een aanvraag voor huishoudelijke hulp er geen budgetplan opgesteld 
moet worden. Een optie zou wat u betreft kunnen zijn die situaties te benoemen waarin 
wel een budgetplan opgesteld moet worden. 
Het klopt dat alleen voor huishoudelijke ondersteuning geen budgetplan opgesteld hoeft 
te worden. Met huishoudelijke ondersteuning wordt zowel schoonmaakondersteuning als 
ondersteuning bij regie/zorg over het huishouden, bedoeld. Om verwarring te 
voorkomen, zal het begrip huishoudelijke ondersteuning worden geëxpliciteerd in 
paragraaf 6.1.2.a van de verordening. Tevens is het begrip huishoudelijke ondersteuning 
reeds bij de definiëring is opgenomen. 

4. Controle en oneigenlijk gebruik van voorzieningen en middelen (9.2 &13.2) 
Artikel 9.2 heeft betrekking op de criteria wanneer iemand in aanmerking kan komen 
voor een vervoersvoorziening en in verband hiermee wat onder leefomgeving wordt 
verstaan. In artikel 13.2 worden de controlemogelijkheden voor het college geregeld. 
U vraagt zich af wat artikelen 9.2 en 13.2 voor de gebruikers betekenen? Welke 
bewijsvoering moeten zij kunnen overhandigen? En is dit vooraf duidelijk voor de 
gebruikers? Het betreft hier vaak kwetsbare mensen en die moeten weten wat er van 
hen verwacht bij een controle. 



Het betreft hier het oneigenlijk gebruik van voorzieningen en middelen. De gemeente is 
van mening dat voorlichting over oneigenlijk gebruik ten tijde van toeleiding naar een 
voorziening of het verstrekken van de het middel zorgvuldig dient te gebeuren. Tevens 
dient er in het besluit en de beleidsregels goed te worden aangegeven waar de 
voorziening voor bedoeld is. Ook moet de inwoner weten, dat er controle kan 
plaatsvinden. Het advies van de participatieraad wordt overgenomen en in het besluit en 
de beleidsregels zullen richtlijnen worden opgesteld ter preventie van oneigenlijk gebruik. 

5. Betreft eigen bijdrage (toelichting op artikel 10) 
De opgenomen tekst lijkt voor u de keuze voor een eigen bijdrage te onderbouwen. 
In uw ogen staat er dat de hoogte van de bijdrage (ongeveer) gelijk aan de kosten van 
een regulier huishouden voor bijvoorbeeld een maaltijd wordt gesteld? Is dat wel wat 
hier wordt bedoeld, vraagt u zich. 

Ja, dat is wat hier bedoeld wordt. De kosten van een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor 
een maalti jd, kunnen gelijk zijn aan de kosten van een regulier huishouden. Immers, 
iedereen heeft kosten voor zijn maaltijd ongeacht het hebben van beperkingen. 

Tenslotte 
Hierbij willen wij u als voorzitter en de gehele Participatieraad nogmaals danken voor uw 
zorgvuldige advisering en uw snelle reactie in het proces. Wij hechten waarde aan uw 
adviezen en vragen en uw toekomstige adviezen op het terrein van het sociaal domein 
zien wij dan ook met belangstelling tegemoet. 

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee goed hebben geïnformeerd. Als u nog vragen 
heeft, dan kunt u terecht bij de contactpersoon die in het briefhoofd staat vermeld. 

Met vr iendel i j 
Het cc emeester en wethouders, 

de burgemeester. 


