
Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Molenwaard

betreft: reactie op het concept nadere regels MO Molenwaard 2016 en
de concept beleidsregels MO Molenwaard 2016

Molenwaard, 3 juni 2016

Geacht college,

Op uw verzoek hebben wij bovengenoemde concepten nader bekeken.  Onze 
opmerkingen/adviezen doen wij u hierbij toekomen.

Concept beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Molenwaard 2016

1, Algemeen
In de eerste zin ontbreekt aan het eind het woord “doen”
De laatste zin zouden wij graag aangevuld zien met “of een maatwerkvoorziening 
noodzakelijk is.”.

2.1 Diensten
De budgethouder is zelf verantwoordelijk voor de start van het Pgb: 
Wij merken hierbij op dat mensen graag zelf de zorg willen regelen, maar de rompslomp 
hen vaak te veel is.

3.1 Het bepalen van de ondersteuningsbehoeften voor begeleiding
Niet duidelijk is wie het ondersteuningsplan samen met de cliënt vaststelt en beschrijft. 
Daarnaast missen wij een evaluatiemoment op dit onderdeel.
 
3.2.1 Individuele begeleiding
 a eerste bolletje: Een meer logische volgorde is ons inziens “initiëren of compenseren van 
taken, de gevolgen wegen en de daarbij behorende besluiten nemen.”.
a tweede bolletje: Wij missen daarin de daadwerkelijke begeleiding bij het wonen, voeren 
van een huishouden, bij het werk of de dagbesteding. Denk hierbij aan mensen met niet 
aangeboren hersenletsel, dementie, psychiatrie en verstandelijke beperking.

3.2.3 kortdurend verblijf 
Kort durend verblijf is verblijf dat plaats moet vinden in een beschermende woonomgeving. 
Wij vragen ons af of dit een harde eis is. Moet er niet eerder gekeken worden naar de inzet, 
afhankelijkheid en intensiteit van de mantelzorg en de mogelijke overbelasting, die er toe 
kunnen leiden dat het zolang mogelijk blijven wonen in de thuissituatie niet meer mogelijk 
is?

Wij vragen ons dan ook af of de voorwaarden bij de WMO niet te zwaar zijn in vergelijking 
tot de WLZ. Er wordt hierbij ons inziens tekortgedaan aan de groep mantelzorgers die 
intensief zorgen voor iemand die niet direct een beschermende omgeving nodig heeft en een



beroep zouden willen doen op respijtzorg. In de bijlage hebben wij artikel 4.6 van de  
verordening maatschappelijke ondersteuning Molenwaard 2016 , de toelichting hierop en de
bepalingen van de Wlz ter vergelijking opgenomen.

3.3.2. Zorgverzekeringswet
Wat betreft de zorg-/ behandelmijder vragen wij ons hoe de afstemming met de 
centrumgemeente.is vorm gegeven.

4. Woonvoorzieningen 
Een vreemde omschrijving, die maakt dat wij ons af vragen welke maatwerkvoorzieningen 
er nog gedaan worden. 

4,1 Verhuizen
 Dit artikel is ons inziens in tegenspraak met wat de overheid en de gemeente uitdragen voor
wat betreft het zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning blijven wonen. Daarnaast 
hebben wij signalen dat in de gesprekken na een melding wordt aangegeven dat een 
verhuizing voorliggend is zonder dat alle genoemde factoren aan de orde zijn geweest. 
Daarnaast moet er duidelijk zijn hoe men de factoren afweegt en wie daartoe bevoegd is. Dit
vraagt om diverse kennis en kwaliteiten (medisch, bouwkundig, financieel etc.).

Verder wijzen wij u op onderstaande uitspraak van de Rechtbank midden Nederland

Rechtbank midden Nederland 19-6-2015
Wmo (2007). Bij een verhuizing spelen te veel (individuele) factoren een rol om 
deze uitsluitend op basis van (onder meer) de leeftijd als algemeen gebruikelijk te
kwalificeren. De keuze om voor personen de stap om te verhuizen als algemeen 
gebruikelijk te kwalificeren in verband met de overgang naar een volgende 
levensfase, berust op een niet in de wet genoemde uitsluitingsgrond en leidt tot 
een niet door de wetgever beoogde generieke uitsluiting van personen van de 
compensatieplicht van artikel 4 van de Wmo.

6.4.5 Gebruikelijke hulp door kinderen/jongvolwassenen
 punt e. zou ons inziens moeten vervallen. De algehele situatie moet onderzocht worden. Er 
moet naar gestreefd worden dat huisgenoten niet overbelast raken. Dan ben je te laat. Dit 
druist in tegen de uitkomsten van het onderzoek dat de regio AV heeft laten doen naar waar 
mantelzorgers tegenaan lopen. De plannen voor de uitwerking moeten nog gepresenteerd 
worden.

7.2 Gewenningsrijlessen
Wie bepaalt, en op grond waarvan, of het nodig is om gewenningsrijlessen te vergoeden ? 
Of wordt bedoeld “Indien gewenningsrijlessen nodig zijn als gevolg van een autoaanpassing
etc...... worden die100% vergoed “?

Concept nadere regels maatschappelijke ondersteuning Molenwaard 2016

2.1.3 Omvang begeleiding 
Onder c. staat dat de maximale omvang 5 etmalen per week is. Het gaat hier om de omvang 
van het vervoer. Kloppen die 5 etmalen wel ?



2.4 Persoonsgebonden budget verhuiskosten  
Het blijft nog steeds onduidelijk in welke situaties de verhuiskostenvergoeding wordt 
toegekend.

2.5.1Hoogte budget
f : wordt met een gesloten buitenwagen een brommobiel bedoeld?
c en d: Waarom is de partner geen derde en de buurvrouw wel?

Tenslotte
Kunt u ons aangeven wat de waarde is van de lijsten met minuten bij enkele artikelen ? 
Bijvoorbeeld het aantal minuten huishoudelijke verzorging? Voor wie is dit bestemd. Wat is 
de status. 

Zijn de beleidsregels alleen voor intern gebruik?

Wij missen een duidelijk overzicht waarin vermeld wordt voor welke voorzieningen een 
eigen bijdrage geldt en de hoogte hiervan.

Graag horen wij uw reactie op onze adviezen, vragen en opmerkingen
Met vriendelijke groet,

Namens de Wmo-adviesraad
Magda Heijboer, plv. voorzitter

Ria Verheij,         secretaris 



BIJLAGE

Artikel 4.6 Aanvullende criteria voor kortdurend verblijf: 
In aanvulling op artikel 4.1 kan een cliënt met een maximum van 50 etmalen per jaar in 
aanmerking komen voor kortdurend verblijf als daarmee overbelasting van de mantelzorger 
kan worden voorkomen of als de mantelzorger tijdelijk afwezig is, en; 

a. de cliënt langdurig is aangewezen op meer dan gebruikelijke hulp en 
ondersteuning met intensief toezicht, en;

b. dagbesteding en individuele begeleiding niet voldoende oplossing bieden, en;
c. voor zover de cliënt geen aanspraak kan maken op zijn zorgverzekering of de Wet

langdurige zorg.

Toelichting Artikel 4.6 Aanvullende criteria voor kortdurend verblijf
Een mantelzorger kan door het bieden van ondersteuning overbelast raken. Ook kunnen zich
situaties voordoen dat de mantelzorger door omstandigheden tijdelijk afwezig is. 
Randvoorwaarde is dat er sprake is van intensief toezicht in verband met de beperkingen 
van de cliënt.
Kortdurend verblijf kan hierbij uitkomst bieden. Het verhaal van de mantelzorger is leidend.

Als is vastgesteld dat de mantelzorger overbelast is of dreigt te raken, dan wel tijdelijk 
afwezig is, en daardoor niet meer in staat is de zorg te leveren, zal onderzoek naar eigen 
mogelijkheden en/of (wettelijk) voorliggende voorzieningen om de overbelasting te 
voorkomen moeten plaatsvinden. Is dit niet mogelijk dan kan kortdurend verblijf worden 
ingezet. De mogelijkheden vanuit de Wet langdurige zorg en zorgverzekering van cliënt  
zijn voorliggend.

Een cliënt kan maximaal 50 etmalen per jaar in aanmerking komen voor kortdurend verblijf.
Deze etmalen kunnen naar eigen inzicht worden ingezet. Indien er behoefte is aan meer 
etmalen per jaar, dan moet een cliënt een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg. 

Website Per Saldo:

Wlz (zorgkantoor) 

Logeren/kortdurend verblijf/vakantie

U kunt logeeropvang of uw volledige vakantie betalen uit uw Pgb wanneer u aan de 
bepaalde voorwaarden voldoet.

 U heeft een beschermende omgeving nodig, om te voorkomen dat u in gevaarlijke 
situaties terechtkomt. 

 En/of u heeft een therapeutische omgeving nodig, waar therapie- en zorgfuncties 



aanwezig zijn.

 Daarnaast heeft u permanent toezicht en/of zorg in uw nabijheid nodig zodat tijdig 
ingegrepen kan worden.

 De noodzaak moet aanwezig zijn dat degene(n) met wie u woont en van wie u niet-
gebruikelijke zorg krijgt – uw ouders, uw partner of een huisgenoot – tijdelijk wordt/worden
ontlast, dan wel dat bij hem/haar/hen overbelasting wordt voorkomen.
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