Reacties op voorzieningen + beleidsregels
14-12-12 GGD: Peter Du Bois:
Aangezien ik geen zitting heb in het platform namens of vanuit een achterban met direct
belanghebbenden, vind ik het niet opportuun om een reactie te geven.
Ook fijne feestdagen toegwenst van mij!
Groeten van Peter du Bois
==========================================

4-1-2013 MEE: Pietie Huitema
In het besluit staat dat inkomen door de beperking een reden kan zijn op een voorziening toe te
kennen . Dit vind ik een positieve toevoeging
Er zijn forfaitaire bedragen voor b.v. verhuiskostenvergoeding en sportrolstoel . Worden deze
bedragen ook jaarlijks geindexeerd ?
Op blz 8 van de Beleidsregels staat dat als AWBZ bewoners op ( weekend) bezoek gaan bij b.v. de
ouders de kamer en het toilet bereikbaar moet zijn en niet beslist bruikbaar . Ik zou hier graag een
toelichting op willen hebben . Voor mij ontbreekt alsnog de logica.
Op blz 14 staat dat het PGB bedrag voor een voorziening gebaseerd kan worden op een
tweedehandsvoorziening . Lijkt me niet gemakkelijk voor een client om dan een passende
betrouwbare voorziening te kopen .
Op blz 14/15 blijkt dat auto aanpassingen bijna niet meer verstrekt zullen worden . Hopelijk wordt hier
niet te streng mee om gegaan bij gezinnen met kinderen .

====================================================================
14-1-2013 Wmo-adviesraad Bolsward
Advies van de Wmo Adviesraad Bolsward inzake
Concept besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Súdwest-Fryslân
versie 3 dec. 2012
Het college conformeert zich in grote lijnen aan het landelijk besluit van de minister van
VWS. De idee van de Kanteling is op alle fronten verwerkt in het besluit voorzieningen mo
2013 SWF. In het besluit wordt de compensatieplicht verder uitgewerkt.
De adviesraad heeft het besluit bestudeerd, met de doelstelling van de compensatieplicht in
gedachten: zelfredzaamheid en participatie door burgers met beperkingen.
Wanneer iemand een beroep wil doen op de Wmo, zal deze persoon een gesprek hebben
met een Wmo consulent. De Wmo consulent zal in kaart moeten brengen wat nu precies de
hulpvraag inhoudt. Er is vaak een vraag achter de vraag. Gebleken is ook dat er een
vraagverlegenheid is bij burgers. Het is heel goed mogelijk, dat kwetsbare mensen het
moeilijk vinden om te praten over geld, hun ziekte en het huishouden dat zij voeren. Wij
adviseren de gemeente om personeel in te zetten, die opgeleid is om dergelijke gesprekken
te voeren.
Er zal een eigen bijdrage gevraagd worden voor vervoersvoorzieningen.
Vervoersvoorzieningen die getroffen zijn in de periode 1-1-2010 en 1-1-2013 komen nu ook
in aanmerking voor een eigen bijdrage. In het besluit wordt gemeld, dat burgers ervoor
kunnen kiezen de vervoersvoorziening na 1 juli 2013 te laten vervallen. Het is mogelijk, dat
burgers de vervoersvoorziening laten vervallen omdat men denkt, dat men de voorziening

niet meer kan betalen. Wij adviseren om dit contactmoment met een Wmo consulent,
waarin wordt gesproken over de vervoersvoorziening, optimaal te gebruiken en de burgers
goed te informeren over de eventuele kosten die gemaakt moeten worden en de andere
wijzigingen die eventueel voor deze burgers van toepassing zullen worden.
Wanneer men het niet eens is met de afhandeling van een aanvraag voor een Wmo
voorziening, dan kan men naar de rechter. Dit is natuurlijk een bijzonder grote stap voor
iemand die om gezondheidsredenen een beroep moet doen op de Wmo. In de
communicatie naar burgers toe, is het wellicht goed om te noemen, dat mediation tot de
mogelijkheden behoort.
Advies van de Wmo Adviesraad Bolsward inzake
Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Súdwest-Fryslân
De idee van de Kanteling is op alle fronten verwerkt in het beleid. De gemeente gaat
rekening houden met persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager. Er wordt veel
verwacht van de Wmo consulent. De manier van werken is geheel nieuw en vraagt de
nodige inzet van de ambtenaren.
De burger wordt gewezen op zijn verantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van
de gemeente om zich bezig te houden met preventie in de diverse Wmo leefgebieden.
In de maatschappij zijn veel mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Daarbij komt,
dat er sprake is van vraagverlegenheid. De communicatie naar de inwoners van SúdwestFryslân over de Wmo moet goed zijn. Wij adviseren de gemeente een Wmo krant uit te
brengen. In deze krant zouden bijvoorbeeld ook interviews met gebruikers van de Wmo
opgenomen kunnen worden, zodat de Wmo wat meer gaat “leven”. Juist de gezonde
mensen moeten aangesproken worden! Communicatie is een voorwaarde voor het succes
van de Kanteling.
=======

