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Betreft: advies inzake de rapportages CEO over Wmo en Jeugdhutp in 2018.
Uw nummer: --. Ons nummer: 099474128.
Behandetd door: Mr Marion Janssens.
Geachte mijnheer Rutten,

jt heeft u ons uw advies

toegestuurd aangaande de rapportages CEO over Wmo en
Jeugdhutp in 2018. Dit advies is samen met de aandachtspunten CEO Wmo 2017ICEO Wmo 2018
besproken in het overteg met de wethouder en de ASD op 22 oktober jt. Er is toen afgesproken dat
wij u nog een schriftetijke reactie laten toekomen. Deze reactie treft u aan in deze brief.
Op 26 augustus

20í8 Íjn verwerkt in de bijlage
"Aandachtspunten CEO Wmo 2017 werkgroep CEO Wmo ASD d.d. 8 oktober 2018 en naar aanteiding
van het advies van de ASD d.d. 26 augustus 2019. " De overige vragen zutten wij hier beantwoorden.
Een aantat antwoorden op de vragen

uit uw advies inzake

CEO Wmo

Vraag ASD: Toch is de atgemene indruk dat er nog retatief weinig mensen gebruik maken van

de Wmo.

Antwoord: Wij zien een andere tendens. De maandrapportages laten een gestage stijging
zien van het aantal ctiënten Wmo. Dit is enerzijds een gevolg van het abonnementstarief en
van het feit dat ook mensen met een psychische c.q. psychiatrische beperking langer thuis
moeten btijven wonen. Hierdoor stijgt ook de populatie ctiënten begeteiding individueeI en
begeteiding groep. Bovendien zien we ook een stijging van de arrangementen begeteiding
individueel en groep.

te brengen middets een
bijstuiter en/of bijtage.
Antwoord: dit gebeurt ook via een fotder over cliëntondersteuning. Deze wordt toegevoegd
bij het metdingsformu['ier dat naar de ctiënt wordt gestuurd.
Vraag ASD: cliëntondersteuner nadrukkelijk onder de aandacht

Vraag ASD: Het zetf regelen van informete hutp.

Antwoord: Tijdens het keukentafelgesprek wordt hier zeker aandacht aan geschonken.

Lijst verbetersuggesties.
Deze zijn verwerkt in de bijtage.
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Tenstotte witten w'ij u van harte bedanken voor uw advies met betrekking tot het cEo wmo 201g.
Met vriendeliike groet,
Namens het cottege van burgemeester en wethouders,
van Vatkenburg aan de Geut,

V$,",*
Mr Marion Janssens,

Beleidsmedewerkster Sociaat Domein,
Team Sociale Ontwikketing en Burgerkracht.

Aao.da^-c.h!5p.u.o.ten!EQ-\l(Ep^2AaZ)ryerkcrpePgE-q,Wrp*A5!

irl.q--o-k!-s-be--r--2o^l!-en^!r3r

ea-nleidiEye!:!-Le.!-àd:l.es-)aa!-deÀ§p-ddJíauf

u,rt-u-,§-,20,!9

Leeswiizer

vet gedrukt: de desbetreffende afdeling die de vraag heeft beantwoord.
cursieÍ: het antwoord op de vraag c.q. aandachtspunt
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Meer aandacht voor cliëntondersteuning (focusgroepen ctiëntondersteuning ). Aktie: Marion
ln het CEO Wmo 2018 zien we een stijging von het aonto( ctiënten die weten dat ze gebruík
kunnen moken von cliëntondersteuning. Er is het oÍgelopen jaar veel aandocht besteed oan
dit onderwerp. Yio de focusgroepen cliëntondersteuníng maar ook door de formele en de
ínformele zorg die via hun communícatiekanolen cliëntondersteuning nog nodrukkelijker
hebben aangeboden.
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Aandacht voor de votgende constatering: Wmo-ctiënten die gebruik maken van hutp bij het
huishouden btijken beter te weten waar zij met hun hutpvraag terecht konden dan ctiënten
die hutp ontvangen in de vorm van een coUectief vervoerspasje (81% versus 7Z%1. Wat zou
hiervan de reden kunnen zijn? Aktie: team Wmo
Geen dírecte verklaring, hlogelijk hebben mensen die ondersteuníng zoeken in de vorm van
hbh eerder al contact gehad oÍ is hun problematiek ernstíger en zíjn ze octiever
doorverwezen omdat er ook op ondere vlakken ondersteuninglzorg is? Of is door
communicotie "onder de mensen" duídelíjker dot je voor hbh bij de gemeente moet zijn?

.

Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwatiteit van leven. Wanneer is sprake
van een betere kwatiteit van leven? Aktie: Marion
Dít is voor iedereen onders. Wonneer de mobilíteit van íemand sterk is verminderd en er is
gezorgd voor hulp ín het huishouden wil dít níet zeggen dat de kwaliteit von leven voor
deze persoon is verbeterd.

e

Enkele ctiënten geven aan dat wanneer de hutp (HH) ziek is of vakantie heeft en er is geen
vervanging, zij toch een eigen bijdrage moeten betalen. Hoe kan dit worden opgetost?

Aktie: inkoop Maastricht
De eigen bijdroge verplichting bestaot enkeI zolong er mootschappelijke ondersteuníng
wordt geleverd- ln de Íocturering van de eigen bijdroge zít een vertroging van I weken. Het
uitvollen von een hulp leídt daordoor niet direct tot het niet ontvangen van een factuur.
Dít leidt bíj de burger soms tot de veronderstelling dat er ten onrechte wordt
gefactureerd.
Mocht er desondanks een eígen bijdroge ín rekeníng worden gebracht over niet geleverde
ondersteuning, dient dít te worden doorgegeven aon het Centrool Administratie Kantoor
(CAK). Zij onderzoeken dit signaol en corrigeren zo nodig de Íocturering.
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Bij ziekte of vakant'ie is er vaak geen vervanging (HH). Aktie: inkoop Maastricht
De dienstverlening HH kompt met de gevolgen van krapte op de arbeidsmarkt. Dít maakt

dot vervongíng bij zíekte of verlof niet oltijd mogel,ijk ís.
De zorgoonbieder heeft de opdracht te príoriteren op urgentie en niet uítstelbore token te
verlenen. Aanbieders hebben daarnoast de mogelijkheid niet gerealiseerde uren'in te
haIen'
Wie vraagt na het afgeven van de indicatie HH de hutp aan bij de zorgaanbieder naar keuze?
ls dat de ctiënt of is dat de Wmo-consulent (gemeente)? Aktie: Team \rymo
Via het berichtenverkeer gaat er een 3ll-bericht naar de zorgaanbieder die de burger
gekozen heelt en die kon daarop de zorg inplonnen. Eurger hoeft zich niet actíeÍ te melden
bij de zorgaanbieder.
Meer informatie uitwisseling tussen de Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet? ls dit mogetijk
(denk aan de AVG)? Aktie: Teom Wmo
Consulenten vanuit Jeugd, Onderwijs, Porticipatie en Wmo zijn vertegenwoordígd in
integrale teams. Door alle domeinen in één teom te integreren kunnen we de vroog van de
burger meer ín samenhong en op maor oppokken. De integrale teams sluiten zich actíef oon

bij en zoeken aÍstemming met diverse netwerken, woaronder het socíale netwerk van de
burger en de sociole teams. De consulent pakt een vroog von een burger woar nodig op met
coltega's uít zijn team. Consulenten zijn specíolisten op hun vakgebied en hebben de
competentie om domein overschrijdend te denken en verbíndingen te leggen het ondere
collega's als dat nodig is. Doarbij worden de mogelíjkheden en grenzen von de AVc m.b.t.
inÍormotie uítwísselíng onderzocht en in acht gehouden.
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ls er sprake van een

follow-up door de Wmo-consutent bij bijzondere situaties? Bijvoorbeetd
Aktie: inkoop

nagaan of iemand gebruik maakt van een atgemene voorziening (huiskamer)?

Maastricht
Ja, lndíen er een doorverwijzing ptaotsvindt naor een algemene vooniening wordt er
binnen ongeveer 6 weken contoct opgenomen met de burger om na te goon of het gelukt ís
deze oplossing uit te proberen en er gebruik van te maken. lndíen dit niet het geval ís
wordt gekeken waarom niet, en wot er nodig is om wel tot de juiste ondersteuníng te
komen. Dot kan zijn door inschokeling van het STl vrijwilligers om mensen over de drempel
von de algemene voorzíening te helpen oÍ noder onderzoek noor een ondere oplossing
indien dit aon de orde is.
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Vinden er gesprekken plaats tussen de cliënt en de zorgorganisatie over de kwatiteit van de
hutp? Zo ja, hebben wij hier inzicht in? Aktie: inkoop Maastricht
Ja, er vinden op períodíeke basis voortgangsgesprekken plaots met de aanbieders.
Bíj het joorlijks CEO in het koder van de Wmo wordt ook de dienstverlening HH
meegenomen- weliswaor níet specifiek, moar ols onderdeel van de 'kwoliteit van de
ondersteuning'. Daornaost voeren oanbieders 2 jaarLijks CEO'S uít en meten een oantol
gemeenten in het Heuvelland structureeI de ervaren kwotíteít von de ondersteuníng.
Uít deze onderzoeken komen ruime voldoendes noar voren.

.

Meer aandacht voor de hoogte van de eigen bijdrage. Aktie: Marion
Mogelijk is deze vroag met de invoering von het Abonnementstoríef m.i.y. 2019 niet meer
actueel. Hoogte von de EB ís ímmers voor íedereen gelijk nu en niet meer

inkomensofhankelijk.

o

Aandacht voor de vaste hulp in de huishouding (bekend gezicht). Aktie: inkoop Maastricht
Ja, de continuiteít van een voste hulp is een belangrijk kwolíteítsospect van de
díenstverleníng. Helaos is het verloop van de hulpen met name ols gevolg von de
arbeídsmarktkrapte hoger don normaol (hulpen zíjn moeílijker te vínden en hebben voak
alternatieve mogelijkheden op de orbeídsmorkt.
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Aandacht voor toelichting bezwaar- en beroep procedure (via Wmo-consutent,
ctiëntondersteuner). Aktie: team Wmo
lndien de cliënt het niet eens ís met een besluít en bezwaar zou willen indienen dan wordt
hij middels onderstaonde possage in de beslissing op de mogeliikheden gewezen:

Bezwoor
Bent u het er níet fiee eens?
Eent u het niet eens met dit bestuit? Don kunt u een bezwoors.hriÍt sturcn. Dít kunt u op twee monieren doenl
Via ínternet
G

a noo r
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En u vutt

het digitole iormulier in fiet gebruik von DigiD.

Per post
U

stoutt uw ondertekend bezwaotschtift naar:

College von burgemeesteÍ en wethouders
Postbus 4902

ó202 TC filoastricht

ye9! no de verzenddoturn von dit besluit (datum bovenaon de
niet
meer
in behandellng wordt genomen, ofidat het te loat binnen is.
voorkomt
u
dot
uw
bezwoarschriÍt
brief). Doofinee
Zorg ewoot dot u het bezwoarschríÍt verstuurt bEleAZg:

ln het beufiotschriÍt zet u:

.
.
.
.

uw naam en odres;
de dotum von uw bezuroarschriÍt;
een omsahrijving von het besluit waortegen u bezwaor maakt;
waQroÍn u het niet met ons besluit eens bent.

Stuur een kopie van deze brieÍ mee met uw bezwaorschrlÍt.

Mochten er vrogen oÍ onduidelijkheden zijn, dan kon de cliënt oltijd contact opnemen.
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Waarom nog steeds een keuring verpticht stetten bij het verkrijgen van een
gehandicaptenparkeerkaart ats betrokkene al 25 jaar een dergetijke kaart ontvangt? Aktie
=> KCC Valkenburg aan de Geul

De landelijke wettelijke regeling gehondicaptenparkeerkaart stelt in ortíkel 2 dat een
geneeskundíg onderzoek vóór ofgífte verplicht is. Zo'n onderzoek kan achterwege gelaten

worden ats er eerder een GPK is verstrekt en duidelíjk zou zijn dat een aonvroger voldoet
aan de wettelijke eisen om een koort te mogen ontvongen. Net dot laotste kunnen wij ols
niet medicus níet achter het bureau beoordelen. Voor ons is het niet duídelijk of de
omstandígheden zijn gewijzigd, Bijvoorbeeld: iemond krijgt een koart omdot hij minder
don 100 meter zelÍstondig kan lopen. Een paor joar later krijgt persoon een kunstheup en
kan don wel weer meer dan 100 meter lopen. Persoon zou dan niet meer in aonmerkíng
komen voor een GPK. Deze beoordeling kunnen en mogen wij níet doen zonder een
medísche keuring, ln die gevallen woar bij de intake van de arts ol bteek dot geen keuring
noodzakelijk ís, is deze ook niet doorgezet. Wij krijgen dan een sígnaol van de orts dot de
omstondigheden niet gewijzígd zijn en dus kunnen overgaan op de ofgifte van een GPK.
fevens is er soms sprake von medische vooruitgang waardoor c[iënten nu wel iets aan hun
aondoeníng kunnen doen waardoor zij geen recht meer hebben op een GPK. Als loatste
reden wil ík oongeven dat het niet toe*estaan is om dossíers van oanvroog GPK onnodig
[ang te bewaren. De archieÍwet en de AVG loten dít níet toe. Wij kunnen dus niet 25 joor

terug kijken.
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zorg voor een juiste doorverwijzing: niet van het kastje naar de muur, Aktie => Team Wmo
Dat is zeker de intentie en waar doorverwijzing aon de orde ís en indíen de burger evt.
ondersteuning nodig heeÍt bij het contact met een ondere instontie kan dit míddels worme
overdracht. Waor de inschottíng is dat burger dit zelÍ kon stoot natuurtijk de eigen regíe
van de burger voorop!
Wmo consutenten dienen op de hoogte te zijn van de sociate kaart van Vatkenburg aan de
Geut. Aktie => Team Wmo
Consulenten worden actieÍ betrokken bij en gei'nformeerd over ontwikkelingen en houden
ook etkaor doarvan op de hoogte. lochten er ontwikkelingen zijn waarvan men denkt dat
consulenten mogetijk níet op de hoogte zíjn, geeÍ deze don door! Alle inÍo is welkom!
Meer aandacht voor het tetefonisch contact: mensen wachten te tang en worden onjuist
doorverbonden- Aktie => Team wmo
Er zíjn geen signolen over wachttijden oon de telefoon.

