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Advies integrale verordening sociaal domein

Geachte mêvrouw Schaling,
Allereerst willen wij u hartelijk danken voor uw brief van 22 december 2018 waarin u
ons adviseert over de concept Integrale verordening sociaal domein Woudenberg ZOLS
en de nadere regels op de verordening (Jeugdwet en wet maatschappelijke
ondersteuning). Uw reactie helpt ons bU het verder vormen van de regels die we
moeten opstellen voor de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet en de Wmo 2015.

De door u in zijn algemeenheid gedane opmerkingen zien wij ais een ondersteuning van
het beleid dat wij wensen uit te voeren,

Wij proberen om de teksten van de verordening en de nadere regels zo leesbaar
mogelijk te maken, doch wij zijn índerdaad vaak gehouden aan juridische formuleringen
en bepalingen die voortkomen uít de diverse wetten. Verdere informatie over de
voorzieningen waar de verordening overspreekt wordt door de Coóperatie de Kleine
Schans verzorgd. Zij hebben een flyer van het Steunpunt Mantelzorg en werken aan een
algemene flyer van de Kleine Schans. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een eerste
magazine, wat voorheen de gemeentegids was. Een flyer over omgaan met weinig geld
wordt herdrukt, een flyer over de formulierenbrigade is in de maak. Maandelijks vullen
zij in de Woudenberger een pagina met de nodige informatie en ontwikkelingen.

Uw suggestie over paglnanummers hebben w'lj overgenomen.

Het streven is om bij het bieden van één Íntegraal proces aan inwoners zoveel mogelijk
uit te gaan van één aanspreekpunt, zijnde de regisseurí voor de inwoner die hulp
ontvangt. Daarom hebben wij aan 'één indivÍdu of gezin en één plan' bij het beoogd
resultaat'één regisseur' toegevoegd.

Het effect van het abonnementstarief per l januari 2019 op nieuwe vragen naar Wmo-
maatwerkvoorzieningen is ook voor ons onzeker. Wij zullen dit, in samenspraak met de
Coóperatie de Kleine Schans, nauwlettend volgen. De bezwaren op deze maatregel
vanuit de VNG zijn middels ledenbrieven en perspublicaties de afgelopen maanden
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regelmatig verspreid. De mogelijke aanzuigende werking zonder voldoende financiële
compensatie van het Rijk en het ingrijpen op de gemeentelijke autonomie, waar het
gaat om de uitvoering van de Wmo op het terrein van in eigen kracht en
verantwoordelijkheid zetten van de cliënt, zijn de belangrijkste bezwaren die vanuit de
VNG naar voren zijn gebracht.

Op uw twee vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:

Artikel 21 van de verordening handelt over algemene Wmo voorzieningen.
Daarop is het abonnementstarief in 2019 niet van toepassing, De algemene
voorziening huishoudelijke hulp, die wij thans aanbieden, kent een zeer lichte
toegangstoets. Inwoners die (nog) geen indicatie kunnen ontvangen voor een
maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp hebben zo de mogelijkheid om toch
professionele hulshoudelijke hulp tegen een gereduceerd tarief te verkrijgen. Is
de situatie van een inwoner dusdanig dat indicatie volgt voor de
maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp dan is op dat moment wel het
a bonnementsta rief van toepassi ng.
Het bewaken van de kwaliteit bliJft natuurlijk onze aandacht houden. Ook in 2019
zullen wij samen met de Coóperatie en de regio hier weer verdere invulling
aangeven. Over de ontwikkelingen daarvan zullen wij in de loop van het jaar
informeren zodra er meer duidelijk is.

Wij hopen dat wij hiermede voldoende zijn ingegaan op uw advies en danken u
nogmaals hartelijk voor uw bijdrage.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
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