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Stede Broec, 7 mei 2020 

Betr. Advies 2020-3 

Aan het college van Burgemeester & Wethouders,   

 

Geacht college, 

 

Onlangs hebben we in een aangename conference-call met de betrokken ambtenaar de 
uitvoeringsregels, de nadere regels, de ondersteuningsprofielen en het financieel besluit uitvoerig 
besproken. 

De volgende onderwerpen kwamen uitvoerig aan de orde:  

Art. 4:  Wat is een ‘aanvaardbaar niveau’? 
Omdat de omschrijving daarvan zeer summier is, begrijpen we dat hier de mogelijkheid tot maatwerk 
bestaat en dat er ook een mogelijkheid tot bezwaar geldt. 

Art, 6: Zorgaanbieders hebben er blijkbaar moeite mee om voor hun cliënten een passend arrangement 
te verzorgen. Zeker als cliënten individuele begeleiding, huishoudelijke verzorging en dagbesteding nodig 
hebben. We begrijpen dat zorgverleners in voorkomende gevallen zich tot het contractmanagement in 
Hoorn dienen te richten. 

Zodra de eerste evaluatie van de arrangementen beschikbaar is, willen we die graag inzien, zodat we 
direct kunnen zien wat de gevolgen voor de cliënten zijn. Gelukkig is er goed overlegd tussen de 7 
West-Friese gemeenten hierover  en hoe Stichting. Welzijn vanaf 1 september hierbij wordt geïntegreerd. 
Daarnaast is het goed dat arrangementen kunnen worden bijgesteld, zowel op aanvraag van de cliënt als 
van de zorgverlener. 

Evalueer, zo mogelijk, elk kwartaal de geboden hulp; zowel prettig voor cliënt als voor de  zorgverlener! 
Dit om de kwaliteit van de begeleiding te bewaken en optimaal te houden. 

Art. 22 en 23: De ervaring met de PGB’s binnen Stede Broec verlopen kennelijk voor het grootste deel 
naar wens. Administratieve begeleiding hierbij van vrijwilligers, mits zonder kosten, is toegestaan. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen indien het begrip ‘gebruikelijke hulp’ (wat een vaag begrip is) nader 
wordt gedefinieerd, zoals dat bijvoorbeeld bij de arrangementen voor huishoudelijke hulp duidelijk is 
aangegeven. Want er moet geen verschil van mening zijn over enerzijds: ‘partner, inwonende kinderen of 
andere huisgenoten die tot de leefeenheid behoren’ en anderzijds ‘hulp die wordt geleverd door een 
persoon uit het sociale netwerk wat niet valt onder gebruikelijke hulp van een aanbieder’. 

Zijn dit in alle gevallen dezelfde personen of niet? Een duidelijke definiëring zou op zijn plaats zijn. 
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Het toepassen van de normering hulp van het huishouden zal hier en daar wel voor de nodige discussie 
zorgen. Wij pleiten niet voor strikte handhaving van de ‘minuten-lijst’, maar voor enig maatwerk. Ons is 
duidelijk dat na invoering van deze regels  in alle 7 gemeenten het beleid eensluidend zal zijn. 

We troffen ook nog een aantal taalkundige foutjes aan, maar die zullen ongetwijfeld worden verbeterd. 

We zien met vertrouwen de uitvoering van e.e.a. tot stand komen. 

  

Met vriendelijke groet, 

Namens de Wmo-Adviesraad, 

Fred Bertrand 
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