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Geachte Participatieraad,
Op 26 februari 2020 ontvingen wij uw advies met betrekking tot de gewijzigde WMO
verordening 2020. Dank daarvoor. U spreekt uw waardering uit over de vernieuwde
verordening. U vindt het concreet en duidelijk qua opzet.
Betreffende de inhoudelijke wijzigingen geeft u aan dat u het een goed voorstel vindt
dat de persoon, die een PGB ontvangt, of zijn vertegenwoordiger de factuur van de
zorgaanbieder moet accorderen voordat deze wordt ingediend bij de SVB. Dit zorgt
voor een transparante werkwijze en op deze wijze ligt de regie bij de PGB-houder.
U geeft ons nog enkele aandachtspunten mee m.b.t. de tekstuele wijzigingen, waarop
we hieronder per aandachtspunt reageren.
Financiële tegemoetkoming. Het begrip vergoeding is in de verordening
gewijzigd naar financiële tegemoetkoming. U vraagt of dit inhoudelijk ook anders is. Dit
is de term die de wet ook hanteert , vandaar dat wij voor eenduidige terminologie
hebben gekozen. Dit betreft enkel een tekstuele wijziging. De inhoud is hiermee niet
veranderd. In de begripsbepaling hebben we zoals u adviseert een definitie
toegevoegd.
U adviseert om bij toekomstige wijzigingen die door het college worden
vastgesteld, ook de Participatieraad te betrekken. Zowel bij aanpassingen in de
beleidsregels als bij financiële veranderingen. Wij zullen u hierbij betrekken.
Bij hoofdstuk 2.2: u vraagt de zin eenvoudiger te omschrijven. Wij hebben deze
als volgt aangepast: de aanvrager heeft nu te maken met hogere kosten dan in de
situatie waarin er nog geen sprake was van beperkingen.
U geeft aan dat in hoofdstuk 2.6 het woord ‘woontechnisch’ is vervangen voor
‘bouwkundig’. U vraagt waarom hiervoor gekozen is. We hebben ‘woontechnisch’ niet
vervangen door ‘bouwkundig’. In de verordening stonden deze begrippen overal samen
genoemd: ‘een bouwkundige of woontechnische voorziening’. Omdat wij geen
onderscheid maken tussen deze twee begrippen, hebben wij besloten het deel
‘woontechnisch’ te laten vervallen. Het betreft geen inhoudelijke wijziging.
De Participatieraad heeft in 2020 ‘inclusie’ als speerpunt. Het is belangrijk dat
woonvoorzieningen toegankelijk zijn. U adviseert breder te kijken dan het bouwbesluit
en te letten op de Integrale Toegankelijkheid Standaard (ITs). Wij onderschrijven uw
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aanbeveling en hebben de passage aangepast. Wij verwijzen naar het meest recente
bouwbesluit inclusief ITs. Wij leveren maatwerk en gaan dus, waar nodig, verder dan
het bouwbesluit.
U adviseert het bedrag voor de mantelzorgwaardering te wijzigen naar
“minimaal € 75 euro”. Wij denken uit uw opmerking op te maken dat u dacht dat wij het
bedrag in het financieel besluit verlaagd hadden, maar dat is niet het geval. Het artikel
is inhoudelijk ongewijzigd gebleven en enkel verplaatst naar het financieel besluit. Het
bedrag voor de mantelzorgwaardering bedraagt minimaal een bedrag van € 50,-- en dat
kan jaarlijks worden vastgesteld en daarmee ook hoger zijn. Wij nemen dit advies dan
ook niet over.
Onder 11.3 is de volgende tekst weggehaald: ‘onverminderd andere
handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van de klachtregelingen
van aanbieders door periodieke overleggen met de aanbieders.’ U vraagt waarom en
adviseert de zin te laten staan. Dit artikel hoort niet thuis in een verordening en is
onderdeel van de contracten met de zorgaanbieders. In die zin zien wij al toe op de
naleving hiervan. Wij nemen daarom uw advies niet over.
Artikel 12: Right to challenge. U adviseert dit recht beter bij inwoners onder de
aandacht te brengen én te stimuleren. Wij onderschrijven dit. De werkwijze om
challenges op een juiste manier te beoordelen en te verwerken wordt momenteel
ontworpen. De verwachting is dat we rond de zomer van dit jaar een volgende stap
kunnen zetten. Voordat we het college laten besluiten, raadplegen we u graag voor
advies.
U adviseert in hoofdstuk 0 de passage m.b.t. klachten over de Wmo aan te
passen, omdat inwoners deze niet alleen kunnen melden bij Zorgbelang Overijssel,
maar daar ook ondersteuning bij kunnen ontvangen. Wij hebben deze passage
aangepast.
Tot slot adviseert u om bij moeilijke zinnen het versimpelteam in te schakelen.
We hebben besloten voor de voorliggende documenten nog niet het versimpelteam in
te schakelen. Zodra het een wijziging betreft die voor de inwoner ook daadwerkelijk
consequenties heeft, zullen wij in de communicatie het versimpelteam inschakelen
zoals nu ook het geval is.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

Klaas Sloots
Wethouder
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