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Reactie op uw advies over de Nadere regels
maatschappelijke ondersteuning Oss 2018
Geachte leden van de adviesraad,

Op 20 februari hebt u advies uitgebracht over de nadere regels maatschappelijke ondersteuning Oss
2018. Allereerst wil ik u bedanken voor uw advies. Het is fijn om te horen dat u de nadere regels een
goede uitwerking vindt van de verordening. Namens het college van burgemeester en wethouders
van Oss zal ik puntsgewijs inhoudelijk reageren op uw adviezen aan ons college. Naar aanleiding van
uw advies is een aantal aanpassingen gedaan. In de bijlage treft u de aangepaste versie van de
nadere regels aan.
Huishoudelijke verzorging
Advies 1: Opnemen omschrijving ondersteuningsplan
In Hoofdstuk 3.3. Huishoudelijke Verzorging de omschrijving van het ondersteuningsplan op te
nemen, zoals dit is verwoord in de Beleidsregels 2017 op blz. 27:
"De gemeente heeft met diverse zorgaanbieders overeenkomsten …. enz.enz. t/m huishoudelijke
verzorging."
Ik vind dit een goed voorstel. Daarom is de uitleg over het ondersteuningsplan zoals vermeld in de
beleidsregels van 2017 overgenomen.
Advies 2: Toezien op en informeren over het herziene beleid
Om onduidelijkheid bij cliënt en zorgaanbieder te voorkomen er op toezien dat alle in Hoofdstuk 3.3.
Huishoudelijke Verzorging genoemde werkzaamheden eveneens worden benoemd in de takenlijst
van het ondersteuningsplan. Voor zover ons bekend is dat nu nog niet het geval. Verder is het naar

Volgvel

2

de mening van de ASD van belang dat alle huidige cliënten met een maatwerkvoorziening
Huishoudelijke Verzorging binnenkort op de hoogte worden gesteld van het herziene beleid.
Het advies dat u geeft heeft niet direct betrekking op de nadere regels. Er zijn met zorgaanbieders
afspraken gemaakt over het noemen van werkzaamheden in het ondersteuningsplan en het bieden
van flexibiliteit en maatwerk. Begin februari zijn per mail hierover vragen beantwoord. Mocht dit voor
u onvoldoende antwoord hebben gegeven op uw vragen dan kan dit in de kenniskring toegelicht
worden. Ik hoor graag van u of u hier behoefte aan hebt.
Woningaanpassing versus verhuizen
Advies: Toevoegen sociaal netwerk als afwegingsfactor
Als het voor de zelfredzaamheid en participatie van de inwoner van belang is te blijven wonen in de
buurt van het sociaal netwerk, bijvoorbeeld omdat het netwerk mantelzorg verleent, dan is dit zeker
een belangrijke wegingsfactor. Iedere situatie is anders en vraagt om een andere afweging. Om voor
iedere situatie maatwerk te kunnen leveren, hebben we in de nadere regels opgenomen dat de
argumenten pro en contra verhuizing ten aanzien van de inwoner zorgvuldig moeten worden
gewogen. Hiermee volstaat de huidige formulering.
Bijdrage in de kosten
Advies: Besteed extra aandacht aan voorlichting over de eigen bijdrage
Het besluit een bovengrens voor eigen bijdragen te hanteren heeft geen betrekking op deze nadere
regels, maar ik begrijp uit uw vraag dat er nog onduidelijkheid is over deze nieuwe regel. De
regelgeving rondom de eigen bijdrage is inderdaad erg ingewikkeld. We hebben te maken met zowel
landelijke als lokale regels. Daarnaast zijn er nog andere partijen, zoals het CAK, die ook contacten
hebben met inwoners over de eigen bijdrage. We proberen inwoners zo goed mogelijk te informeren
over alles wat met de eigen bijdrage te maken heeft. Dit doen we op verschillende manieren, via de
website en door consulenten tijdens huisbezoeken en aan de telefoon.
Het Rijk wil dat vanaf 2019 de eigen bijdrage voor iedereen gelijk is. Dit zorgt er in ieder geval voor
dat de regels rondom de eigen bijdrage eenvoudiger worden.
Mocht u over dit onderwerp nog in gesprek willen gaan dan kan dit tijdens een kenniskring. Ik hoor
graag van u of u hier behoefte aan hebt.
Aanvullende kwaliteitseisen
Advies: Verwijzing naar ander lid aanpassen
De verwijzing in de tekst klopte inderdaad niet en is aangepast.
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Regels uit oude financieel besluit
Advies: regels uit oude financieel besluit alsnog opnemen.
Voor het bepalen van de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt uitgegaan van wat de
voorziening of ondersteuning in natura zou kosten. Niet voor alle voorzieningen kennen we een vast
tarief in natura. Voor deze voorzieningen geldt dat de hoogte van het budget wordt bepaald aan de
hand van een offerte of bijvoorbeeld de Prijzengids van het Nibud. Vaste (forfaitaire) bedragen zoals
in het financieel besluit van 2016 nog werden gehanteerd mogen niet meer. Daarom worden de door
u genoemde voorzieningen niet meer apart werden vermeld in de nadere regels. Het betekent niet
dat die voorzieningen niet meer bestaan of niet meer worden verstrekt. Door uw advies is duidelijk
geworden dat dit concreter beschreven moet worden, daarom is in paragraaf 3.2.2 toegevoegd hoe
de hoogte van het budget wordt bepaald voor tijdelijke huisvesting, huurderving en
inrichtingskosten.
U reageert in uw advies over de nadere regels ook nog op de nieuwe Wmo verordening die op 1
januari 2018 is ingegaan. Een van de wijzigingen in deze verordening is dat de regeling waarbij een
bedrag vrij opgenomen kan worden uit het persoonsgebonden budget, is vervallen. U had het
redelijk gevonden, gezien het late tijdstip van vaststelling, om de oude rechten wat betreft het
opnemen van dit bedrag nog een jaar te continueren of een overgangstermijn vast te stellen. Ik kan
u hierover zeggen dat inwoners die tussen 1 januari 2018 en 25 januari 2018 (het moment waarop
de verordening is vastgesteld) nog een bedrag vrij hebben opgenomen uit het pgb, gewoon nog van
deze mogelijkheid gebruik hebben kunnen maken. Het is ook niet zo dat inwoners een minder hoog
budget krijgen waarop zij moeten anticiperen en daarom een overgangstermijn nodig hebben.
Tot zover mijn reactie op uw advies. Ik dank u nogmaals voor uw waardevolle inbreng.

Hoogachtend,

Mw. J.M.H. van de Ven
Wethouder Zorg & Welzijn

