
WMO-PLATFORM, adviesraad voor de 

 

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân 

 

Betreft: reactie verordeningen maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Súdwest 

Fryslân 2018 

 

Datum: 11-9-2017 

 

Geacht college,  

 

 

Hierbij onze reactie: 

Algemeen (Voor beide verordeningen) 

Wij begrijpen dat de verordeningen  in juridische taal zijn geschreven. Wij stellen echter voor 

dat er een versie komt in huis-,tuin- en keukentafel taal, zodat ook de niet juridisch 

geschoolde burger begrijpt binnen welk kader de gemeente beslissingen neemt. 

 

Er wordt vaak verwezen naar nadere bepalingen. Wanneer komen de nadere bepalingen er 

of zijn ze er al?  

Ondanks de toelichting is niet precies duidelijk wat de wijzigingen zijn vergeleken met de 

huidige verordeningen. 

 

Wordt er in beide gevallen gewerkt met 1 plan/ 1 gezin? Ook bij de WMO? Is het handig te 

verwijzen naar hoe er gewerkt wordt? 

 

We constateren dat er in de toelichting een meer uitgebreide opsomming is van definities en 

begrippen dan in de verordening zelf. Dat is o.i. verwarrend. 

 

WMO 

T.a.v. het begrip eigen bijdrage: bij het keukentafel gesprek moet een indicatie gegeven 

kunnen worden hoe hoog de eigen bijdrage ongeveer gaat worden, dit aan de hand van de 

inkomens en vermogens gegevens. Het is belangrijk als aanvrager dit in een vroeg stadium te 

weten, zodat dit meegenomen kan worden in de beslissing. Wij zouden graag zien dat dit in 

de verordening wordt geregeld. 

 

 

T.a.v. Artikel 5 (regels voor een persoonsgebonden budget)  regel 3c: waarom binnen de 

gemeente? Stel dat die voorziening niet in onze gemeente aanwezig is: hoe wordt dan de 

vergoeding bepaald? 

 

 

 

Toevoegen aan artikel 8 (Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning ): De aanbieder 

heeft voor al haar medewerkers een VOG verklaring (Ook voor vrijwilligers?) 



 

Artikel 16.2 (Inspraak en medezeggenschap) : Wij zouden in dit artikel graag de positie van 

de Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner verankerd willen zien. 

 

T.a.v. artikel 1 (Begripsbepalingen) : 

Gebruikelijke zorg: O.i. zou de begripsomschrijving aangepast moeten worden vanwege de 

door de Tweede Kamer aanvaarde motie over de jonge mantelzorgers. (Motie van de leden 

Bergkamp en Otwin van Dijk 15 juni 2016) Van kinderen in het gezin (inwonend)  kan niet 

worden verwacht dat zijn zorgtaken op zich nemen.  

 

Jeugdhulp 

Artikel 2: Beter motiveren waarom niet altijd een beschikking wordt verstrekt. Bij een PGB 

moet er toch altijd een beschikking zijn? 

Vraag: Kunt u het WMO-platform informeren over welk deel van de jeugdhulp loopt via de 

arts, welk deel via de specialistische hulp en welk deel via het gebiedsteam? 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

WMO-Platform Súdwest-Fryslân, 

Arend Schenkel 

Loek Hogenhout 

Gerlof Otter (secr.)    

 

  

 


