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Bleskensgraaf, 24 april 2017

Betreft: Duurzame aanpak Huishoudelijke ondersteuning vanuit de WMO.

Geacht werkgroep,

Om te beginnen dank voor het toesturen van het concept over bovengenoemd onderwerp
en het verzoek om op deze notitie te reageren.

Hierbij willen wij aandacht vragen voor het volgende:

De notitie komt in eerste instantie overzichtelijk over. Bij lezing moet toch nog wel eens 
worden terug gekeken naar overeenkomsten en verschillen.

OP pagina 3 wordt gesproken over HO en HO+.
HO+ wordt verder niet meer duidelijk omschreven in de notitie. Onze gedachte is dat het HO+ 
wordt als er vanaf resultaatgebied nr.5 zorg wordt verleend. Klopt dit?

Op pagina 5 vallen schoonmaken van extra ruimtes zoals hobbykamer, logeerkamer en 
bijkeuken niet onder de WMO.
Echter op pagina 6 worden deze genoemd bij de activiteiten met een lagere frequentie.

Op pagina 7 wordt gesproken over hogere frequentie, waaronder ook nat afnemen.
Wat wordt bedoeld met nat afnemen? Hoe maak je schoon in een lagere frequentie?

Pagina 8: Hoe wordt bepaald wanneer een cliënt gebruik kan maken van een 
boodschappenservice?

Resultaat 7 omvat het geven van de benodigde zorg voor kinderen.
Bij alle leeftijden ontbreekt:
Dat kinderen een beschermende woonomgeving nodig hebben waarin de fysieke en 
sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.
Er wordt voornamelijk gewezen op de lichamelijke en praktische zorg voor kinderen. 
daarbij wordt voorbij gegaan aan de emotionele belasting en psychische druk
van kinderen in een gezin waar sprake is van zorg. In onze ogen moeten kinderen op 
jonge leeftijd zo min mogelijk de rol van mantelzorger op zich nemen.
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Op pagina 12 wordt gesproken over pxq methode. Wat houdt dit in?

De aanbieders (genoemd op pagina 13, punt 3 ) zijn niet verplicht alle bouwstenen te leveren 
maar bij punt 4 moet er sprake zijn van 1 aanbieder als er meerdere bouwstenen worden 
geïndiceerd. 

Tijdens het implementatietraject worden er 3 mogelijkheden genoemd waaronder de 
technische omzetting. Hoe wordt bepaald of er nog wel juiste hulp wordt geboden .
Telefonisch herindiceren is een minimale vereiste denken wij.

Wie is de toezichthouder WMO op pagina 17?

Met vriendelijke groet.

Namens de WMO adviesraad,

Shirly van der Hout en Arnolda Baars
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