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Artikel
2.4.1

Inhoudelijk
tekstueel
Inh.

Huidige tekst

Tekstwijziging

Motivatie

Het college onderzoekt in
een gesprek met
deskundigen en degene
door of namens wie de
melding is gedaan, dan
wel diens
vertegenwoordiger en
waar mogelijk met de
mantelzorger(s) en
desgewenst familie, zo
spoedig mogelijk en voor
zover nodig:

Het college onderzoekt in een
gesprek met onafhankelijke
deskundigen en de melder, dan
wel diens vertegenwoordiger of
cliëntondersteuner en waar
mogelijk met de
mantelzorger(s) of familie, zo
spoedig mogelijk en voor zover
nodig:

Voorkomen dat
een verkeerd
beeld kan
ontstaan bij het
raadplegen van
deskundigen.
Ook een plaats
inruimen voor de
onafhankelijke
cliëntondersteuner

2.4.3

Inh.

Het college kan in overleg
met de cliënt of diens
vertegenwoordiger, afzien
van een gesprek

Het college kan,
overeenkomstig de wens van
de cliënt, diens
vertegenwoordiger of de
cliëntondersteuner, afzien van
een gesprek

De wens van de
cliënt dient
doorslaggevend
te zijn.

2.5.1

Inh.

Het college maakt op
basis van het gesprek
een gespreksverslag met
ondersteuningsplan en
deze worden aan de
cliënt verstrekt. Indien
nodig wordt nadere
informatie gevraagd.

Het college maakt op basis van
het vooronderzoek en het
gesprek een gespreksverslag
met ondersteuningsplan en
deze worden aan de cliënt
verstrekt. Indien nodig wordt
nadere informatie gevraagd.

Het resultaat van
het
vooronderzoek
betrekken bij het
opmaken van het
ondersteuningsplan.

2.5.3

Inh.

Het college kan in overleg
met de cliënt of diens
vertegenwoordiger afzien
van een gespreksverslag
of ondertekening van het
verslag.

Het college kan,
overeenkomstig de wens van
de cliënt, diens
vertegenwoordiger of
cliëntondersteuner, afzien van
een gespreksverslag of
ondertekening van het verslag.

Zie 2.4.3

Tekst.

Hier worden
achtereenvolgens 10
criteria genoemd die de
hulpvraag van een cliënt
geheel of ten dele kunnen

Opsommingstekens gebruiken
bij het beschrijven van de
criteria.

Komt
leesbaarheid ten
goede

2.6.1.e

1

oplossen
2.6.4

Tekst.

Voor hulpmiddelen wordt
er een minimale garantie
afgegeven van 9 jaar. De
cliënt moet 9 jaar gebruik
kunnen maken van een
passend hulpmiddel,
wanneer de medische
situatie van cliënt niet
wijzigd.

Voor hulpmiddelen wordt er een
minimale garantie afgegeven
van 9 jaar. De cliënt moet 9 jaar
gebruik kunnen maken van een
passend hulpmiddel, wanneer
de medische situatie van cliënt
niet wijzigt.

Grammaticale
aanpassing

2.6.4.b

Inh.

b. geheel of gedeeltelijk aan
cliënt te wijten is indien geen of
onvoldoende gebruik wordt
gemaakt van de voorziening,
kan worden geëist dat cliënt
geheel of gedeeltelijk tegemoet
komt in de veroorzaakte kosten.

Cliënt een
financiële bijdrage
laten leveren
indien aan diens
schuld te wijten is
dat het hulpmiddel
moet worden
vervangen.

2.6.5.a

Inh.

De leverancier dient
hiervoor te zorgen door
het hulpmiddel te
vervangen als dat nodig is
tenzij:
b. de cliënt geheel of
gedeeltelijk tegemoet
komt in de veroorzaakte
kosten,
feitelijk dakloos is, al dan
niet voorafgaand aan
opname in een
(psychiatrische) kliniek, of
aan detentie

Een cliënt komt alleen in
aanmerking voor
maatschappelijke opvang indien
hij/zij feitelijk dakloos is.

Als opname in
kliniek of detentie
niet uitmaakt - al
dan niet
voorafgaand aan
een opname in
een kliniek of aan
detentie - is deze
toevoeging
overbodig.

2.6.7

Tekst.

Het college kan nadere
regels stellen inzake
toelating naar aanleiding
van afspraken met andere
gemeenten over
wederzijdse overdracht
van cliënten en inzake
prioritering van
doelgroepen bij de
toegang tot beschermd
wonen en
maatschappelijke opvang.

Het college kan nadere regels
stellen inzake toegang tot
beschermd wonen en
maatschappelijke opvang naar
aanleiding van afspraken met
andere gemeenten over
wederzijdse overdracht van
cliënten en inzake prioritering
van doelgroepen.

Voorstel tot
tekstwijziging.
Komt
leesbaarheid ten
goede.

2.9.1

Inh.

Het college draagt tevens
zorg voor de inzet van
een individuele
maatwerkvoorziening voor
een jeugdige na een
verwijzing door de
huisarts, medisch
specialist en jeugdarts
naar een
jeugdhulpaanbieder

Het college draagt tevens zorg
voor de inzet van een
individuele
maatwerkvoorziening voor een
jeugdige na een verwijzing door
de huisarts, medisch specialist
of jeugdarts naar een
jeugdhulpaanbieder

Op grond van de
voorliggende tekst
zouden medisch
specialist en
jeugdarts niet
zelfstandig
kunnen
doorverwijzen
naar een
jeugdhulpaanbieder.

3.4. b en
c

Inh.

Een aanbieder die niet
gecontracteerd is maar
wel ingeschreven staat bij

Een aanbieder die niet
gecontracteerd is maar wel
ingeschreven staat in het

Een
handelsbenaming
zegt niets over de
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de Kamer van
Koophandel én blijkens
de handelsbenaming uit
de KvK zich primair richt
op de benodigde
ondersteuning zoals is
vastgelegd in het
ondersteuningsplan

Handelsregister bij de Kamer
van Koophandel én blijkens de
doelstellingen uit dit register
zich primair richt op de
doelmatige ondersteuning zoals
is vastgelegd in het
ondersteuningsplan;

beoogde
werkzaamheden
van het
ingeschreven
bedrijf

3.3.c

Inh.

bedraagt niet meer dan
de kostprijs van de in de
betreffende situatie
goedkoopst adequate in
de gemeente beschikbare
individuele
maatwerkvoorziening in
natura

bedraagt niet meer dan de
kostprijs van de in de
betreffende situatie goedkoopst
adequate in de gemeente of
buurgemeente beschikbare
individuele
maatwerkvoorziening in natura

In het geval in een
buurgemeente
een
maatwerkvoorziening
beschikbaar is,
zou daar gebruik
van moeten
kunnen worden
gemaakt.

3.7.b en
c

Inh.

informele hulpen van 23
jaar en ouder: een vast
maximum uurtarief
gedurende maximaal 40
uur per week; conform
bijlagen 1A en 1B;

informele hulpen van 22 jaar en
ouder: een vast maximum
uurtarief gedurende maximaal
40 uur per week; conform
bijlagen 1A en 1B;

Op grond van de
huidige tekst is
voor 22 jarigen
niets geregeld.

informele hulpen jonger
dan 22 jaar: wettelijk
minimumjeugdloon;
3.7.j

Tekst.

3.7.l

Inh.

4.3.5

Tekst.
Tekst.

5.1. en
5.2

informele hulpen jonger dan 22
jaar: wettelijk
minimumjeugdloon;

het bezoekbaar maken
van een woning

het toegankelijk maken van een
woning

rekening houdend met
een bedrag voor de WAverzekering indien deze
verplicht is.

rekening houdend met een
bedrag voor de (wettelijk
verplichte) verzekering.

Voor een
(elektrische)fiets
is een verzekering
niet verplicht.
Toch is het
raadzaam een
dergelijke fiets te
verzekeren tegen
diefstal.

Laten vervallen
Voorstel om de tekst van 5.2 te
wijzigen in 5.1 en 5.1 in 5.2

Geen tekst

5.4

Inh.

Onverminderd andere
handhavingsbevoegdheden ziet het college toe
op de naleving van deze
eisen door periodieke
overleggen met de
aanbieders, een jaarlijks
cliëntervaringsonderzoek,

Jaarlijkse
cliëntervaringsonderzoek
wijzigen in een periodieke
cliëntervaringsonderzoek.

Deze wijziging
biedt de
mogelijkheid, bijv.
na klachten,
tussentijds een
cliëntervaringsonderzoek te
doen.

6.6

Inh.

Het college wijst een
toezichthouder aan die
belast is met het houden

Het college wijst een
toezichthouder aan die belast is
met het houden van toezicht op

Om fraude tegen
te gaan dient het
OM in kennis te
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9.6.3

diversen

Inh.

van toezicht op de
algemene voorwaarden
voor de inkoop Jeugd,
Wmo en
Maatschappelijke
Opvang/Beschermd
Wonen, conform artikel
6.1 (Wmo), en de
naleving van rechtmatige
uitvoering hiervan,
waaronder de bestrijding
van misbruik, oneigenlijk
gebruik en niet-gebruik
van de voorziening

naleving van de algemene
voorwaarden voor de inkoop
Jeugd, Wmo en
Maatschappelijke
Opvang/Beschermd Wonen,
conform artikel 6.1 (Wmo), en
de naleving van rechtmatige
uitvoering hiervan, waaronder
de bestrijding van misbruik,
oneigenlijk gebruik en nietgebruik van de voorziening.
Bij vermoeden van misbruik of
oneigenlijk gebruik wordt het
Openbaar Ministerie onverwijld
daarvan in kennis gesteld.

worden gesteld.
Een
toezichthouder
heeft geen
opsporingsbevoegdheden
tenzij die is
opgeleid als
buitengewoon
opsporingsambtenaar (BOA) en
belast wordt met
opsporing van
strafbare feiten
gerelateerd aan
verticale fraude.

Onverminderd andere
handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op
de naleving van de
klachtregelingen van
aanbieders door
periodieke overleggen
met de aanbieders, en
een jaarlijks
cliëntervaringsonderzoek

Onverminderd andere
handhavingsbevoegdheden ziet
het college toe op de naleving
van de klachtregelingen van
aanbieders op grond van
periodiek overleggen, jaarlijkse
rapportages over klachten bij en
klachtenafhandeling door de
aanbieders en een jaarlijks
cliëntervaringsonderzoek

Op enkele plaatsen in de
verordening wordt
gesproken over ‘de
goedkoopste optie’

Deze teksten wijzigen in:
Het college kiest bij de
aanschaf voor de meest
gunstige
prijs/kwaliteitverhouding

Wil het college
adequaat toezicht
kunnen houden
op de
klachtenregelingen van de
aanbieders dient
het zicht te
hebben op de
klachten en de
wijze waarop
klachtenafhandeling plaatsvindt
.
Bij de overweging
omtrent aanschaf
van middelen of
verlenen van
diensten, dient
naast de prijs ook
de kwaliteit in de
overweging te
worden
meegenomen.
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