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Onderwerp
- Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
- Verordening jeugdhulp Den Helder
Werkgroepoverleg
De werkgroepen Sociale Wijkteams en Sociale Wijkteams
jeugd zijn op maandag 1 september 2014 in twee aparte
vergaderingen en verschillende samenstellingen bij elkaar
geweest. De concept verordeningen zijn in beide
vergaderingen uitgebreid besproken en bevraagd.
De werkgroepen hebben geconstateerd dat de ledenbrief van VNG van 15 mei 2014 met als bijlage
de modelverordening het uitgangspunt is geweest voor de beleidsambtenaren. De concept
verordeningen zijn het juridisch kader dat de rechten en plichten van burgers en gemeente regelt. In
deze verordeningen is het proces en de procedures heel duidelijk aangegeven.
Gedurende de vergaderingen zijn de op en aanmerkingen van de werkgroepleden uitvoerig
besproken en de vragen door de aanwezige ambtenaren naar tevredenheid beantwoord. De
werkgroep is van mening dat het belang van de cliënten goed is geborgd. De praktijk zal moeten
uitwijzen of het gaat werken zoals het thans is bedoeld. Om hier gewag van te maken is het
noodzakelijk dat het WMO platform betrokken moet worden bij de evaluatie op een nader te
bepalen moment, liefst begin 2016.
De werkgroepen stellen voor, om in te stemmen met deze verordeningen en deelname aan de
evaluatie op te eisen. Indien de leden van het platform nog nadere vragen hebben is het mogelijk
om die te stellen aan de aanwezige ambtenaren. Dhr. Huub Slaats, Mevr. Marlies Rekers en Mevr.
Marieke de Waard. Op 9 september zijn de verordeningen in de WMO adviesraad van Den Helder
besproken en akkoord bevonden. Er zouden nog aanvullende opmerkingen rondgestuurd worden
aan alle betrokkenen. Dit schrijven is een samenvatting van die opmerkingen.
Samenvattend geven we een positief oordeel op de verordening jeugdhulp 2015. Tevens geven we
als Projectgroep sociale wijkteams en een positief oordeel over de verordening Maatschappelijk
ondersteuning 2015. Wel plaatsen we onderstaande kanttekeningen en hopen dat hiermee rekening
gehouden kan worden. Ook zullen we de gespreksonderwerpen die besproken zijn en de vragen die
gesteld zijn nader toelichten. Zodat de gedachtegang voor overigen ook inzichtelijk is.
Kanttekeningen
De verordening(een lokale uitwerking van rechten en plichten tussen burger en gemeente) is
gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Met als verschil dat in de verordening van Den
Helder al veel is opgenomen over het werkproces. De raad is bevoegd om de verordening vast te
stellen, daarmee stelt de raad het werkproces nu al vast. De gemeente kan daarna geen ander
werkproces vaststellen.
De hardheidsclausule is uit de verordening, alles is nu goed omschreven. Alle indicaties verlopen op 1
januari 2016.

De gemeente zal zich houden aan de wet van de eenmalige uitvraag, dat is plezierig om te weten.
Nieuwe indicaties 2015
De bestaande indicaties blijven intact. Echter de nieuwe indicaties komen in 2015 bij de gemeenten
te liggen. Er zal dus door de gemeente over die nieuw binnen gekomen indicaties besluiten moeten
worden genomen.
De vragen van de werkgroep die nog niet beantwoord zijn:
-

Hoe moeten de nieuwe indicaties aangevraagd/ingediend worden?
Waar moeten de nieuwe indicaties aangevraagd/ingediend worden?
Wie neemt de besluitvorming over de binnengekomen indicaties?
Hoe komen de vastgestelde indicaties op de juiste plek terecht zonder dat de burger daarvan
enige hinder of vertraging van ondervindt.

Daarnaast heeft de werkgroep meerdere malen in besprekingen met de verantwoordelijken
aangegeven goed te kijken naar deze nieuwe weg. De werkgroep is van mening dat deze bijgekomen
taak voor de gemeente een goede kans is. Door de juiste invulling en uitvoering van deze nieuwe
taak zal de burger minder hinder ondervinden van de nu bestaande bureaucratie. Daarnaast kan de
gemeente door een optimale uitvoering te creëren mogelijk gelden besparen. Tevens heeft de
gemeente doordat de indicaties binnenkomen binnen het gemeentelijk apparaat een direct overzicht
over de gevraagde zorg, de mogelijkheden en het gebruik op dat moment. De werkgroep adviseert
de gemeente een triagemodel te integreren zodat bovenstaande punten uitgevoerd kunnen worden
volgens een bepaald concept/handelswijze.
Dagbesteding
Er zijn nu reeds binnen onze gemeente vele dagbestedingvoorzieningen actief. Deze zijn de
afgelopen jaren een goede aanvulling geweest op de zorgvragen van de burger. De werkgroep is van
mening deze bestaande voorzieningen in eigen regio te behouden en vooral niet opnieuw te gaan
creëren. Waarbij wel opgemerkt moet worden dat van de huidige leveranciers gevraagd wordt goed
te kijken naar een creatieve maar wel kwalitatieve aanpassingen gezien de mindere gelden die het
Rijk beschikbaar stelt.
Voordeur
Voorkom lange vergadertijden en vlieg kennis en kunde in bij de voordeur. Een goede afstemming
binnen de verschillende kaders maar ook met de diverse zorgaanbieders is van belang om de juiste
zorg bij de burger te krijgen. Het invliegen van deskundigheid bij de voordeur voorkomt langdurige
trajecten waarbij de burger niet gebaat is. Het zou de voorkeur hebben een onafhankelijke
deskundige deze rol te geven. Echter deze mogelijkheid is niet aan de orde gezien de
contractpartners die de gemeente heeft. De vraag leeft wel bij de werkgroep in welke vorm de
onafhankelijkheid in stand blijft gezien de huidige samenstelling gebaseerd is op contractpartners
welke ook moeten stilstaan bij hun eigen inkomsten.
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