WMO-platform Súdwest-Fryslân
p/a Secretariaat Mej. G. Veenstraat 21
8701 CT Bolsward
wmoplatformswf@gemeenteswf.nl

AAN

Bolsward, 28 januari 2014

het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Súdwest-Fryslân
Postbus 10 000
8600 HA Sneek
verzonden per mail:
29 januari 2014

betreft

uw adviesaanvraag inzake
“beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning”
afschrift griffie, met het verzoek e.e.a.
ter kennis te brengen van de
leden van de Cie B&M

Geachte college,
In onze vergadering van heden is gesproken over een door u gevraagd advies inzake de in de
aanhef genoemde beleidsregels.
Wij willen de navolgende opmerkingen onder uw aandacht brengen:
 p.4: bij voorzieningen eigen kracht kan niet vóóraf (keukentafelgesprek) worden gesteld
dat sprake wordt van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. (arrest Emmen en
uitspraak CR). Daarover ingewonnen informatie levert op, dat:
o dit alleen vóóraf geldt. De voorziening móét dus geleverd worden. Maar achteraf:
bij de berekening van de “eigen bijdrage/aandeel eigendom” vindt wel een
inkomenstoets plaats aan de hand van inkomen en vermogen. Dit betekent dat van
het “stapelingseffect” achteraf sprake wordt
o van dit stapelingseffect is temeer sprake bij het gestelde in art 1, lid 5
(woningaanpassing) wat ertoe zal leiden dat wel héél snel het maximum “eigen
bijdrage/aandeel eigendom” wordt bereikt


inzake verhuiskosten wordt het e.e.a. geregeld. Onder andere dat hiervan alleen sprake kan
zijn wanneer de verhuizing naar een voor permanente bewoning geschikte woonruimte
plaatsvindt. Dit roept de vraag op: hoe zit dat dan in de gevallen van bijvoorbeeld “wij
nemen de zorg voor vader/moeder” op ons door de garage/schuur tijdelijk voor
hen/hem/haar in te richten. In bijv. Brabantse gemeenten wordt daarvoor juist ontheffing
verleend en een actief positief gemeentelijk beleid gevoerd. Vraag derhalve is: wordt het
gegeven “permanente bewoning” soepel gehanteerd?

algemeen:
Deze simpele aanpassing van de regels voor 2014 is (gemeten naar het aantal regels, de
gedetailleerdheid daarvan en dus ook weer de hoeveelheid papier) omvangrijk.
Regels beperken de medewerkers in zoeken van “maatwerk” oplossingen voor individuele
gevallen.
Hoe verhoudt zich dat met het gestelde in de Koersnota “meer vrijheid/mandaat voor
GT/consulent oplossingsgericht/op maat/snel te werken”.
In onze vergadering is nadrukkelijk naar voren gebracht dat het beleid/de beleidsregels in
2015 in mínder details, regels en papier gevat zou moeten kunnen worden.
Wij verzoeken u de komende modelverordening van de VNG, met name ook op dit punt te
bezien en ons bij de aanbieding van een “verordening/besluit Súdwest-Fryslân” expliciet te
wijzen op de regels/details die u uit de VNG modelverordening heeft wéggelaten.
Met inachtneming van bovenstaande punten brengt het wmo-platform hierbij een positief
advies uit over bedoelde beleidsregels.

Met vriendelijke groet,
het algemeen bestuur van het
wmo-platform Súdwest-Fryslân
M.I.Hogendoorn, secretaris.-

,
EG Gaarlandt, voorzitter.-

