Matrix met advies Wmo-raden/Adviesraden Sociaal Domein

Algemeen:
In deze matrix zijn weergegeven:
- alle opmerkingen/vragen van adviesorganen/instellingen die hebben gereageerd;
- het antwoord van de gemeente;
- de eventuele actie naar aanleiding van en het antwoord.
Leeswijzer
Eerste kolom
Tweede kolom
Derde kolom
Vierde kolom
Vijfde kolom

: de nummering van de opmerking/vraag.
: de naam van organisatie die de opmerking/vraag heeft ingediend.
: ingebrachte opmerking / advies (letterlijke citaten).
: actie vanuit de gemeenten (zie hieronder: mogelijke acties).
: antwoord van de gemeenten.

Acties gemeenten:
- Aanpassen
- Antwoord
- Geen actie

: indien een opmerking leidt tot een tekstaanpassing in de betreffende nota.
: indien een opmerking niet leidt tot een tekstaanpassing (beargumenteerd).
: indien een opmerking ter kennisgeving wordt aangenomen.
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Gelijkluidend
advies Wmoraden/
Adviesraden
Sociaal
Domein

Opmerking/ vraag
Uit het beleidsdocument en de nadere schriftelijke toelichting
blijkt dat er onverklaarde verschillen lijken te zijn in de
toegekende PGB’s in de zin dat min of meer vergelijkbare
cliënten toch in hoogte afwijkende PGB's ontvangen. Dit lijkt met
name bij de toekenning van de component woontoeslag te zijn.
Niet duidelijk is of dit wordt veroorzaakt door verschillen in
grondslag van de toegekende ZZP-indicaties. De Adviesraad
staat positief tegenover de doelstelling om het beleid te
uniformeren.
Dringend wordt geadviseerd om het PGB-BW beleid onderdeel
te laten zijn van het PGB-beleid van de gemeenten in de regio.
Daarvoor heeft de VNG een model gemaakt.
Tevens wordt dringend geadviseerd om het beleid in te kaderen
in lijn met het door de VNG in samenwerking met het Ministerie
van VWS op te stellen programma Opvang en Bescherming. Dit
programma is inmiddels in de maak.

Actie
gemeente
TK

Antwoord gemeente

Antwoord

Het PGB-BW beleid is in lijn met het PGB beleid in de
regio. Voor de meeste gemeenten geldt dat zorg in
natura het uitgangspunt is. Indien een inwoner kan
aantonen dat een PGB in meerdere opzichten betere
zorg oplevert in het belang van de inwoner kan dat. De
gemeenten Weesp en Wijdemeren hanteren een ander
PGB-beleid, waarbij het gebruik van PGB’s gestimuleerd
wordt.
Het college is het met u eens dat een goede
communicatie van belang is. De wetgever heeft ervoor
gekozen om een korte overgangstermijn voor PGB in te
stellen van 1 jaar. In principe willen wij hier niet van
afwijken. Het college is het met u eens dat een
zorgvuldige afweging hierbij van belang is. Daarom wordt
met iedere inwoner een keukentafelgesprek gevoerd.

De Adviesraad dringt erop aan om eventuele verlagingen van
PGB’s geleidelijk door te voeren, rekening houdend met de
bestaande verplichtingen en financiële omstandigheden van de
PGB-houder. Voor alles dient daarbij te worden uitgegaan van
de zorg en ondersteuning die de PGB-houder nodig heeft
(maatwerkvoorziening).
Daarnaast kan de korte overgangstermijn tot grote onzekerheid
leiden bij de huidige PGB-houder. De communicatie over deze
wijziging zal uiterst zorgvuldig moeten geschieden.

Antwoord

Onzes inziens geldt dit overgangsrecht (red: voor zorg in natura

Antwoord

In het bestuurlijk overleg tussen de VNG, ZN, Per Saldo,
de BVKZ, VWS, SZW en de SVB van 3 september 2015
is onder meer afgesproken dat er in het kader van te
plegen herindicaties geen budgetwijzigingen door de
SVB mogelijk zijn van de periode 1 november 2015 tot 1
mei 2016. Dit betekent dat alle pgb’s waar de
budgethouders geen heronderzoek hebben gehad voor 1
november verlengd dienen te worden tot 1 mei 2016. Dit
advies wordt overgenomen.
De wetgever heeft bewust een onderscheid gemaakt in
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5 jaar) ook voor cliënten die door middel van een PGB is een
beschermde woonomgeving hebben voorzien.
Bovendien hebben de gemeenten een zware zorgplicht
opgelegd gekregen bij het einde van de BW-indicatie. Dit om te
voorkomen dat mensen tussen de wal en het schip raken.
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Wooninitiatieven: Formeel heeft de centrumgemeente geen
Antwoord
relatie met wooninitiatieven. Deze worden gefinancierd uit de
PGB’s van onder meer PGB-BW houders, met wie de gemeente
wel een relatie heeft. Niettemin dringt de Adviesraad erop aan
om bij de invoering van het PGB-BW beleid nadrukkelijk
aandacht te hebben voor de continuïteit van deze initiatieven. De
financiering van deze initiatieven kan ook voortkomen uit andere
bronnen dan het PGB-BW, bijvoorbeeld vanuit andere
zorgsoorten. Het zou onverteerbaar zijn als dergelijke nuttige
initiatieven zouden sneuvelen door structuurwijzigingen buiten
de invloedssfeer van de initiatiefnemers.
Bij de WMO staat maatwerk voorop. In het onderhavige voorstel TK
wordt gewerkt met pakketten en de daaraan gekoppelde PGB
bedragen. Het werken met vaste pakketten staat haaks op het
leveren van maatwerk. De Adviesraad kan daar in een
overgangssituatie mee leven.
Uit de berekeningen in het beleidsdocument blijkt dat de PGB
Antwoord
bedragen nagenoeg gelijk zijn aan de ZIN tarieven (door 97%
van de ZIN tarieven). Voorgesteld wordt om de PGB bedragen
gelijk te houden aan de ZIN tarieven, omdat de wooninitiatieven
kwalitatief aan dezelfde eisen moeten voldoen als de instellingen
die zorg in natura leveren.

de overgangstermijn van beschermd wonen voor
cliënten die ZIN ontvangen en cliënten die een PGB
ontvangen. Het overgangsrecht in de Wmo 2015 is voor
alle vormen van zorg één jaar. Beschermd wonen in ZIN
vormt hierop de enige uitzondering omdat deze cliënten
intramuraal wonen. Dit zou betekenen dat bij het
vervallen van de indicatie de cliënt ook niet meer zou
kunnen wonen op de plek waar hij nu woont (tenzij
opnieuw een indicatie voor beschermd wonen wordt
gesteld). Deze situatie zou te veel onrust kunnen
veroorzaken. Daarom is voor beschermd wonen ZIN het
overgangsrecht op 5 jaar gesteld.
De wooninitiatieven getuigen van eigen kracht en zijn
goede initiatieven. Het college zal dan ook binnen haar
eigen invloedsfeer de wooninitiatieven koesteren.
Daarom is in paragraaf 2.2. opgenomen dat cliënten die
wonen in een wooninitiatief, mits dit voldoet aan de
voorwaarden, in aanmerking kunnen komen voor een
PGB beschermd wonen.

De huidige cliënten die beschermd wonen in ZIN
ontvangen op basis van het overgangsrecht, ontvangen
deze zorg op basis van de oude AWBZ-tarieven. Voor
nieuwe cliënten die ZIN ontvangen, gelden de nieuwe
tarieven waarvoor de regio Gooi en Vechtstreek dit jaar
zorg heeft ingekocht.
Het uitgangspunt is dat de tarieven voor PGB een
afspiegeling moeten zijn van de tarieven voor ZIN.
Voor nieuwe cliënten die een PGB ontvangen (of huidige
cliënten wiens indicatie afloopt) moet het PGB dus
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worden gebaseerd op de nieuwe tarieven.
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Aanvullende
opmerking
Adviesraad
Sociaal
Domein
Weesp

Uit de voorliggende documenten wordt niet duidelijk om hoeveel
mensen het in Weesp gaat; wonend in een ZIN situatie of in een
wooninitiatief situatie, met een persoonlijk PGB-BW of
ingeschreven op de wachtlijst. De adviesraad adviseert het
college hier zo snel mogelijk helderheid over te scheppen opdat
duidelijk kan worden hoeveel passend zorgaanbod met
bijbehorende financiering gereserveerd moet worden.

In tabel 2 is te zien dat cliënten voor 97% van het tarief
hetzelfde aantal uren zorg kunnen inkopen dat cliënten
met ZIN ontvangen, omdat onze tarieven lager zijn dan
de ZIN-tarieven van voor 2015.
Hiermee kunnen cliënten met een PGB dezelfde zorg
inkopen als cliënten met ZIN en ontstaat er geen
ongelijkheid.
In Weesp hebben 18 cliënten een indicatie beschermd
wonen waar de leveringsvorm geen PGB is.
Er zijn 2 cliënten met een PGB beschermd wonen (zie
tabel 1).
Er wonen in Weesp geen cliënten die op de wachtlijst
staan voor beschermd wonen.
(zie wachtlijstonderzoek MEE).
In Weesp zijn geen wooninitiatieven.
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