Publieksversie Wijziging Wmo-verordening
Geacht College,
Op 17 december 2018 ontving de ASD uw verzoek om een advies over de herziening van de
Wmo-verordening. De aanvraag was voorzien van diverse documenten, waar de ASD-leden
geen wijs uit werden. Daarom heeft de ASD op 24 januari 2019 een aanvullend informatief
overleg gehad met één van uw ambtenaren. In dit overleg is veel duidelijk geworden.
De eerste indruk van de herziene Wmo-verordening is erg positief. Enkele belangrijke
thema’s waar de ASD al tijden op hamert en die ook zijn opgenomen in het advies van de
Centrale Raad van Bestuur, zijn in gunstige zin aangepast. Dit geldt vooral de aanpassing
naar een vaste verlaagde eigen bijdrage en de wijziging dat de eerste aanwijzing voor zorg
door de participatiemedewerker gebeurt en niet door de uitvoerende instantie.
Desondanks heeft de ASD enkele opmerkingen en toevoegingen.
De ASD ziet graag een toevoeging bij artikel 6.2 waarin de termijn staat binnen welk het
College het verslag aan de cliënt verstrekt; de ASD stelt voor binnen 10 dagen.
Bij artikel 8.5 ziet de ASD graag het woord ‘adequaat’ gewijzigd in ‘passend’, aangezien
‘passend’ vanuit de cliënt redeneert en ‘adequaat’ vanuit de toekennende organisatie. Met
‘passend’ bedoelt de ASD bovendien ook een voorziening die voldoet aan alle geldende
kwaliteitseisen.
Nergens in de verordening, noch in de beleidsregels, ziet de ASD een duidelijk geformuleerd
moment waarop de cliënt een PGB kan aanvragen. De ASD adviseert om aan het begin van
het beschreven traject het moment te bepalen waarop de cliënt kan kiezen tussen ZIN of
PGB. Deze bepaling dient volstrekt helder te zijn voor de cliënten.
Het bedrag bestemd voor mantelzorgerswaardering is sinds 2016 niet aangepast, terwijl het
beroep door mantelzorgers flink is toegenomen. De toename van het aantal aanvragers
alsmede het gebrek aan inflatiecorrectie zorgen dus feitelijk voor een lagere waardering van
mantelzorgers. (In geld uitgedrukt van € 200 in 2016 naar € 139 in 2018). De ASD adviseert
om het bedrag jaarlijks te indexeren en bovendien de omvang van de mantelzorg als
criterium mee te nemen.
De ASD benadrukt nogmaals dat de voorgestelde wijzigingen erg positief zijn. Het geeft de
Almeerders meer duidelijkheid over hun rechten en rechtszekerheid. Bovendien is er meer
ruimte voor maatwerk. Wanneer u de genoemde adviezen meeneemt in uw uiteindelijke
verordening, is de ASD zeer te spreken over de herziene Wmo-verordening en -beleidsregels.
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