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Betreft :

Advies concept beleidskader Sociaal Domein Midden-Limburg Oost
Advies 2D Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Geacht College,
Op 4-9-2019 ontving de Wmo-raad het concept beleidskader Sociaal Domein Midden-Limburg Oost
2020-2028 en de bijbehorende 2D Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.
Op 9-9-2019 heeft een werkgroep van de Wmo raad de documenten uitvoerig besproken.
In de Wmo-raad vergadering van 11-9-2019 is door de Wmo-raad het volgende advies vastgesteld.

Advies:
De Wmo-raad Roerdalen adviseert het College van B&W de volgende aanpassingen of opmerkingen
in de stukken te verwerken.

Ad concept beleidskader Sociaal Domein Midden-Limburg Oost 2020-2028
•

•
•

•

•

Het taalgebruik mag eenvoudiger. Engelse uitdrukkingen en slagzinnen moeten waar
mogelijk voorkomen worden. Er zijn hier voldoende Nederlandstalige alternatieven voor.
(voorbeelden stakeholders, life skills…)
Het concept moet nog eens gecontroleerd worden op spelling en grammatica.
De Wmo-raad onderstreept het belang van preventie en vroegsignalering (zie blz. 19). Hierbij
moet opgemerkt worden dat de financiële afweging op korte termijn niet mag leiden tot te
lang uitstel van doorverwijzing naar hoger echelon specialisten. Indien dit gebeurt worden de
kosten op de lange termijn hoger en de zorg complexer. Datzelfde geldt voor laagdrempelige
hulp.
Het ontwikkeltraject voor het monitoren van beleidskeuzes. Er wordt geschreven dat dit nog
geen gemeengoed is in gemeenteland. Als er meer data-gestuurd gewerkt gaat worden is dit
een vereiste vanaf dag één. Daarom moeten er bij de beleidsplannen en uitvoeringsplannen
heldere doelen worden gesteld. Deze doelen moeten S(pecifiek), M(eetbaar), A(ansporend),
R(esultaatgericht) en T(ijdsgebonden) gesteld worden.
Onder de koppen “Wat gaan we doen” hoort dan ook de overgang van beleidskader naar
beleidsplan en uitvoeringsplan verduidelijkt te worden door de toevoeging van een eerste
zin. Als voorbeeld staat hierna het begin van blz. 32 uitgewerkt.
Wat gaan we doen?

In de beleidsplannen en uitvoeringsplannen worden de doelen S(pecifiek), M(eetbaar),
A(ansporend), R(esultaatgericht) en T(ijdsgebonden) gesteld om het volgende te bereiken:
Beleid meer…
Deze toevoeging doet ook recht aan het groene deel van de schematische weergave op
blz. 5.

Ad 2D Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
Algemeen
Waar in de verordening gesproken wordt over aanvullende voorwaarden of regels van het college,
toevoegen: Deze aanvullende voorwaarden worden door het College onderbouwd.
Waar in de verordening gesproken wordt over periodiek evalueren of overleggen etc. het woord
periodiek vervangen door het aantal keren per jaar.
Voorbeeld:
Artikel 13.8 Het college onderzoekt periodiek, al dan niet steekproefsgewijs …., wijzigen in b.v.
Artikel 13.8 Het college onderzoekt éénmaal per jaar, al dan niet steekproefsgewijs ...

Artikel gerelateerd
Artikel 3.5 Toevoegen: Deze directe hulp blijft actief zolang de crisis bestaat.
(De reden hiervoor is het overbruggen van wachttijden)
Artikel 4.1 Toevoegen: Als de aanbieder van mening is dat jeugdhulp niet nodig is dan moet er een
alternatieve voorziening benoemd worden in overleg met doorverwijzer en aanbieder.
Artikel 9.1.d Toevoegen: en het PGB niet ondergebracht is bij een bewindvoerder.
(deze of een soortgelijke toevoeging heeft als doel de geboden zorg te kunnen continueren)
Artikel 9.4.a.2 en Artikel 9.4.a.3 Het tarief voor een zorgverlener hangt niet alleen af van de
bedrijfsvorm waarin hij/zij opereert. Het is te kort door de bocht om te stellen dat een ZZP-er 80%
mag declareren van het tarief van een zorgverlener uit een professionele organisatie. Daarbij wordt
in Artikel 10.1.b 90% gehanteerd. In plaats van differentiatie met een maximaal percentage stelt de
Wmo-raad voor dit te laten vervallen en de tarieven te toetsen aan de kostprijselementen
uit Artikel 18.
Artikel 10.1.a ” in enig jaar” vervangen door “voor het betreffende jaar”
(reden in overeenstemming met Artikel 9.4.a.1)
Artikel 10.1.b zie reactie op Artikel 9.4.a.2 hierboven.
Artikel 15.2 toevoegen: en aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Met vriendelijke groet,
Wmo-raad Roerdalen,
Ing. P.W. Moors
voorzitter

