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Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorst 2017
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Voorst 2017.

Geacht College,
De CMO is ambtelijk geïnformeerd over het besluit maatschappelijke ondersteuning
gemeente Voorst 2017 en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente
Voorst 2017.
Bijgaand advies is besproken in de CMO-vergadering van 13 december 2016. De CMO wil u
het volgende adviseren:

Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Voorst 2017.
art. 3.3.3.1
Het is niet juist, dat de cliënt moet motiveren dat het bestaande aanbod van zorg in natura
in zijn situatie niet passend is. Dit is wel zo in de Jeugdwet, maar niet voor de WMO. Zie
hiervoor de Handreiking PGB in de WMO en Jeugdwet van de VNG, een publicatie in
opdracht van de Transitie Bureaus WMO en Jeugdwet.
Ditzelfde geldt voor toevoeging dat de cliënt aannemelijk moet maken dat de verstrekking
van een PGB aantoonbaar leidt tot betere en effectievere ondersteuning. (Nog afgezien van
het feit dat deze zin taalkundig niet gelukkig is, waar aannemelijk en aantoonbaar niet goed
te combineren zijn).
Het is wel juist dat de cliënt zich gemotiveerd op het standpunt moet stellen dat hij de
maatwerkvoorziening als PGB geleverd wil krijgen. Met de argumentatie moet duidelijk
worden dat de aanvrager zich voldoende heeft georiënteerd op de voorziening in natura.
Wanneer een persoon de onderbouwing in redelijkheid heeft beargumenteerd, mag de
gemeente de aanvraag niet weigeren.
De Cmo adviseert u dit artikel in deze zin aan te passen.

art 5.2.1. Slotzin: De Cmo gaat ervan uit dat er tot het moment van opname dan vanuit een
andere wet de voorziening van huishoudelijke ondersteuning geboden wordt.
art. 5.3.5. Maatwerkvoorziening wonen:
Ondersteuning wordt niet nodig geacht indien vóór de aanvraag met de aanpassing is
begonnen. De CMO meent dat dit niet geheel in overeenstemming is met art 11 lid 2 van de
Verordening maatschappelijke ondersteuning. Hierin is de toevoeging opgenomen "en niet
meer is na te gaan of de ingekochte voorziening noodzakelijk was". De CMO adviseert u
deze toevoeging ook in de Beleidsregels op te nemen.
art 5.6.3. Algemene en voorliggende voorzieningen:
Ontmoetingsprojecten: voor personen met psychische problemen kan het belastend zijn
gebruik te maken van algemene voorzieningen (angst voor stigmatisering, gevoel van
onveiligheid als dorpsgenoten "te dicht bij je komen"). De CMO gaat ervan uit dat in
situaties als deze wel ruimte voor een maatwerkvoorziening blijft, aangezien zo'n
voorziening in het concrete geval dan niet passend is.
art 5.6.3. Wettelijke voorliggende voorzieningen:
Arbeidsvoorzieningen: De Cmo gaat ervan uit dat hier bedoeld wordt dat aangepast werk of
speciaal onderwijs niet mogelijk is vanwege de situatie van de persoon in kwestie op dat
moment en niet omdat het werk of onderwijs niet beschikbaar is. In geval dit laatste wel de
oorzaak zou zijn, dan is de Cmo van mening dat de dagbesteding slechts tijdelijk moet
worden aangeboden als overbrugging naar het moment dat er wel aangepast werk of
onderwijs is.
Ten aanzien van Afwegingskader en met name art 2.12 Aanvaardbaar niveau van
participatie en zelfredzaamheid is de vraag:
Hoe verhoudt zich het gestelde in dit hoofdstuk en artikel met mogelijk nieuwe opvattingen
(lopend project over participatie) over participeren (meedoen) in een inclusieve
arbeidsmarkt en samenleving? Het doel moet zijn: “Iedereen moet mee doen”!
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art 4 sub f: de CMO gaat ervan uit dat een PGB wel mogelijk is in geval er feitelijk geen ZIN
geleverd kan worden.
art 10 lid 4 sub b iv: volgens art 6 lid c kan ook de voortgang van woningaanpassing worden
gemeld. Artikelen gelijk formuleren.
De CMO is uiteraard bereid tot een nadere toelichting en wacht uw reactie met
belangstelling af.
Hoogachtend,
F.W. van der Vegte,
Voorzitter.

T. Janssen,
Secretaris

