Dag Niek,
Hierbij stuur ik je, zoals eerder besproken, de aangepaste verordening Wmo. Graag
horen wij wat jullie van de aanpassingen vinden. Deze zijn geel gearceerd.
De overige tekst bestaat dus uit de al in 2016 door de raad vastgestelde bepalingen.
In de kantlijn staat steeds uitgelegd waarom de veranderingen doorgevoerd zijn. Kun je
de opmerkingen in de kantlijn niet lezen? Laat het mij dan weten, want ze zijn belangrijk
om te begrijpen waarom de aanpassing is doorgevoerd.
Op hoofdlijnen is de aanleiding voor de aanpassingen het volgende:
1. De VNG heeft eind 2016 een nieuwe modelverordening Wmo uitgebracht.
Aanleiding hiervoor waren de uitspraken van de Central Raad van Beroep op 18
mei 2016 in meerder HbH zaken. Voor ons was deze aanpassing van de
modelverordening aanleiding onze eigen tekst nog eens kritisch tegen het licht te
houden. Daarbij is ook de feedback betrokken die wij hebben ontvangen tijdens
een cursus Wmo actualiteiten. Een Wmo rechter heeft daarbij de bepalingen in
onze verordening geanalyseerd op juridische houdbaarheid.
2. Daarnaast heeft het miniserie van VWS via een Algemene Maatregel van
Bestuur (AmvB) een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 doorgevoerd.
Hierin wordt geregeld dat een gemeente een reële prijs betaalt voor een Wmo
dienst. Deze AmvB bepaalt ook dat de raad via de verordening aan het college de
opdracht moet geven om tijdens het inkoopproces duidelijk te maken op welke
wijze zij de kostprijs elementen die leiden tot een reële prijs, toepast en weegt.
Dat is in deze versie opgenomen.
3. Tot slot heeft onze ervaring met de pilot Voorkomen Misbruik Pgb in
combinatie met de inzichten opgedaan tijdens de cursus Wmo actualiteiten er toe
geleid dat aan het hoofdstuk met bepalingen over het pgb en het hoofdstuk dat
gaat over bestrijding misbruik, enkele bepalingen zijn toegevoegd die de
gemeente de mogelijkheid geeft in te grijpen als geconstateerd wordt dat de
kwaliteit van de ondersteuning niet geborgd is of dat, uiteraard na onderzoek,
misbruik geconstateerd is.
Wat betreft het tijdpad. Lukt het om jullie advies uiterlijk in de eerste week van
augustus aan te leveren? Eerder zou fijn zijn want ik wil de stukken op 24 augustus in
het college hebben en ik moet daaraan voorafgaand nog wel tijd hebben om eventuele
opmerkingen van jullie te verwerken.
Wat betreft het proces. Je kunt het advies richten aan het college of wethouder
Diepeveen en die (brief) kun je per mail versturen. Wel graag mij in de cc
opnemen ivm de korte doorlooptijd.
Jullie advies wordt op dat moment bij de stukken gevoegd die naar de raad worden
gestuurd en zijn dan dus openbaar.
Mocht je nog vragen hebben, bel mij gerust.
Voor nu bedankt en succes.

Met vriendelijke groet,

Gerda Houtman,
Senior beleidsmedewerker Wmo

