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Betreft: advies inzake Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp
Jeugdhulp gemeente Epe

Geacht College,
De Wmo-adviesraad heeft kennis genomen van het concept Beleidsregels
Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Epe. De Wmo-adviesraad
maakt van de gelegenheid gebruik advies uit te brengen op deze beleidsregels.

INHOUDELIJK
De Wmo-adviesraad heeft het als een goede ontwikkeling ervaren dat de
beleidsregels Persoonsgebonden budget in de Wmo en de Jeugdwet 2016 en
Maatschappelijke ondersteuning nu in één document zijn vervat. Het schept
duidelijkheid in de regelgeving. De beleidsregels zijn zeer gedetailleerd
omschreven. De raad hoopt dat de uitvoering van de beleidsregels een fraaie
afspiegeling gaat vormen van de intenties van het beleid.
Toch heeft de Wmo-adviesraad een kritische noot t.a.v. enkele onderdelen van de
beleidsregels. Dat heeft in het bijzonder te maken met de opbouw van het
document. Vanaf het onderdeel B: Uitwerking naar individuele maatwerkvoorziening,
wordt een consistente opbouw gevolgd. Dat begint met een inleiding, vervolgens
een afwegingskader en een uitwerking hoe men de Verordening denkt uit te voeren.
Daarna volgt een artikelgewijze opsomming van de beleidsregels. Deze werkwijze is
niet gevolgd bij de onderdelen genoemd in de artikelen 3 t/m 8. Naar het oordeel
van de Wmo-adviesraad behoeven de onderdelen Cliëntondersteuning en
vertrouwenspersoon (artikel 3) en Persoonsgebonden budget (artikel 6) een
soortgelijke toelichting. Dit oordeel is mede gebaseerd op: de uitkomsten van het
cliëntervaringsonderzoek ten aanzien van de onafhankelijke cliëntondersteuning,
het feit dat zeer uitgebreide Beleidsregels Persoonsgebonden budget in de Wmo
2016 zijn ingetrokken en in 2017 de Sociale Verzekeringsbank (SVB) met een model
zorgovereenkomst is gekomen die voor vrijwel alle nieuwe budgethouders verplicht
is.
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Advies: Voeg een uitgebreide toelichting toe aan de beleidsregels
Cliëntondersteuning en vertrouwenspersoon en Persoonsgebonden budget. Wellicht
leidt voortschrijdend inzicht ook tot een toelichting op de andere onderwerpen.
Op enkele plaatsen in het document wordt alleen Epe genoemd terwijl gemeente Epe
wordt bedoeld. Dit kan tot misverstand leiden.

Advies: Daar waar de gemeente Epe bedoeld wordt ‘Epe’ vervangen door ‘gemeente
Epe’
TEKSTUEEL
De Wmo-adviesraad heeft de volgende tekstuele adviezen:
Artikel 3, lid 3.

Advies: Aan cliëntondersteuning het woord ‘onafhankelijke’ toevoegen.
Artikel 6, lid 1 onder a.
Dit advies betreft regels t.a.v. de vertegenwoordiging van de pgb budgethouder. Het
doel is te voorkomen dat een persoon die verbonden is aan een organisatie die de
zorg aan de budgethouder verleent, optreedt als vertegenwoordiger. Daarvoor
gelden twee uitzonderingen: 1. die persoon deel uitmaakt van een organisatie met
een keurmerk van Per Saldo; 2. die persoon niet tevens uitvoerder is van de
ondersteuning die met het pgb wordt ingekocht.
Met name die laatste uitzondering dekt naar het oordeel van de Wmo-adviesraad
niet de gewenste lading. Immers alle personen van de organisatie die de pgb-hulp
verlenen, en niet met de uitvoering zijn belast (bijv. managers van een zorginstelling
zonder keurmerk), zouden, als we de regels volgen, als vertegenwoordiger van de
pgb budgethouder mogen optreden. Daarmee wordt een hoger doel: het zoveel
mogelijk risico’s vermijden en de fraudegevoeligheid tegengaan, niet bereikt.

Advies: De zin ‘of een persoon ………ingekocht’ verwijderen.
In artikel 6, lid 1 onder a, wordt eveneens gesproken over een zorgovereenkomst.
Een zorgovereenkomst is verplicht vanaf 1 april 2017. Voor de bestaande
zorgovereenkomsten verandert er voorlopig niets. Om de budgethouder te
beschermen moet in een overeenkomst een derdenbeding worden opgenomen om
de budgethouder te beschermen tegen fraude.
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Advies: Artikel 6 laten voorafgaan door een inleiding waarin ook de model
zorgovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank en de bescherming tegen
fraude die de bepalingen in de overeenkomst aan de budgethouder bieden, aan de
orde komen.
Artikel 6, lid 1 onder e
In dit artikel worden de terminologieën ondersteuningsplan of hulpverleningsplan
gebruikt terwijl op andere momenten wordt gesproken over een zorgplan.
In dit artikel is twee keer lid 1 vermeld.

Advies: gebruik een eenduidige terminologie in alle stukken inzake WMO en
Jeugdwet conform de in de wet gebruikte terminologie
Advies: opsommingstekens in dit artikel aanpassen.
Artikel 12 blz. 16
Hoofdstuk b. Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV). Een hoofdstuk dat begint
met het opsommingsteken a. ontbreekt.

Advies: Opsommingstekens in dit artikel aanpassen.
Artikel 12 Afwegingskader
Reeds in een eerder stadium heeft de Wmo-adviesraad geadviseerd om lokaal
vervoer ook strikt lokaal te regelen zodat gebruikers die zich lokaal willen
verplaatsen per vervoermiddel Wmo, niet onnodig lang behoeven te wachten
alvorens zij worden opgehaald of weer worden thuisgebracht.

Advies: Toevoegen aan het afwegingskader: Lokaal vervoer lokaal regelen.
Artikel 13 blz 18
Mensen met een beperking kunnen bij de gemeente PGB aanvragen voor een
sportvoorziening. Bij richtlijnen voor de verstrekking van sportvoorzieningen geldt
als criterium dat de voorziening nodig is voor de maatschappelijke participatie en er
geen alternatieven zijn voor andersoortige vormen van participatie. Ter
verduidelijking van maatschappelijke participatie wordt aangegeven ‘en dus niet tbv
topsport’. Wanneer is er sprake van topsport? Een gehandicapte sporter die sport
bedrijft in wedstrijdverband, komt die wel in aanmerking voor een
sportvoorziening/sportrolstoel? Gehandicaptensport Nederland inspireert sporters
om te excelleren en de kracht van sport te ervaren, ongeacht niveau of handicap.
Daarom moet de gehandicaptensport toegankelijk zijn ongeacht niveau of handicap
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aldus de doelstelling van deze sportbond. Dit zou niet beperkt moeten worden
doordat hulpmiddelen niet of onvoldoende beschikbaar zijn.

Advies: Duidelijke criteria stellen t.a.v. verstrekking van sportvoorzieningen in
relatie tot diverse vormen van sport (recreatief, breedtesport in wedstrijdverband,
topsport).
Artikel 16 blz 23
Onder het hoofdstuk ‘Voorliggende voorzieningen’ staat in de laatste zin: Voor
spoedzaken bij jeugd wordt VAAK de spoedeisende zorg van Jeugdbescherming
Gelderland ingeschakeld. Dat roept de vraag op: in welke gevallen wel en wanneer
niet?

Advies: Opnemen in de beleidsregels in welke gevallen Jeugdbescherming
Gelderland wordt ingeschakeld.
De Wmo-adviesraad hoopt hiermee een positieve bijdrage te hebben geleverd aan
de totstandkoming van het beleid ter uitvoering van de Verordening
Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Epe in de komende jaren.
Met vriendelijke groet,

Tineke Broer, secretaris.
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