Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Midden-Delfland
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Midden-Delfland
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden
Midden-Delfland, 21 december 2015
Ons kenmerk : A024_21-12-2015
Uw kenmerk : e-mail dd. 16 december 2015
Onderwerp
: ongevraagd advies concept Beleidsregels en concept Besluit
Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2016
Geacht College,
Naar aanleiding van uw e-mail dd. 16 december 2015, waarin u de concept Beleidsregels en
het concept Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2016 aan de Adviesraad
Sociaal Domein ter kennisgeving voorlegt, komt de Adviesraad Sociaal Domein tot de
hieronder vermelde bevindingen en adviezen.
Algemeen
De Adviesraad is van mening dat de nu toegepaste procedure met betrekking tot beide
hiervoor vermelde concept documenten in strijd is met het onlangs gesloten Convenant. Over
beide documenten is immers een formele adviesprocedure afgesproken. Feitelijk rest de
Adviesraad nu slechts de mogelijkheid van een ongevraagd advies. Bovendien is de
reactietermijn met het oog op de datum van definitieve besluitvorming ter zake door het
College op 22 december as. wel bijzonder kort te noemen. Weliswaar dient uw College bij
besluitvorming de inhoud van het nieuwe Landelijke Besluit WMO in acht te nemen, maar dit
besluit was begin december 2015 al gepubliceerd.
De Adviesraad gaat er in het vervolg vanuit, dat uw College conform het Convenant een
formele adviesprocedure met voldoende reactietijd zal toepassen.
De Adviesraad heeft in 2015 - ook wel het overgangsjaar genoemd voor de invoering van de 3
D’s - geconstateerd, dat tussentijdse beleidsaanpassingen ter zake nodig zijn gebleken. De
Adviesraad acht het voor 2016 ook wenselijk om de vinger aan de pols te houden en in het
vierde kwartaal 2016 op grond van alle praktijkervaringen het beleid ter zake te evalueren en
daar waar noodzakelijk bij te stellen.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College het voorgestelde beleid inzake maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp in het vierde kwartaal 2016 te evalueren. De Adviesraad adviseert
uw College bovendien tijdig de formele adviesprocedure te starten om daar waar het
noodzakelijk is het beleid bij te stellen.
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2016
De Adviesraad heeft kennisgenomen van alle wijzigingen in de Beleidsregels ten opzichte van
2015 en spreekt zijn waardering uit voor het invoeren van alle aanpassingen met dien
verstande, dat in sommige gevallen nog 2015 wordt aangeduid als uitvoeringsjaar, terwijl 2016
e
bedoeld wordt. Zie bijvoorbeeld artikel 8.1.1, 2 alinea op blz. 41.
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Advies:
De Adviesraad adviseert uw College in voorkomende gevallen in de tekst het uitvoeringsjaar
2016 te hanteren in plaats van 2015.
Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2016
De Adviesraad heeft kennisgenomen van alle wijzigingen in de Besluit ten opzichte van 2015
en spreekt in principe zijn waardering uit voor het invoeren van alle aanpassingen, maar
vraagt uw aandacht wel voor het volgende onderwerp.
Eigen bijdrage kortdurend verblijf
De Adviesraad heeft geconstateerd, dat de eigen bijdrage per etmaal voor kortdurend verblijf
(artikel 3.3. lid 5 (logeren)) gestegen is met 200 % ten opzichte van 2015 zonder een
duidelijke onderbouwing. Zelfs los van deze onderbouwing acht de Adviesraad deze stijging
exorbitant. Gelet op de hoogte van het pgb bij kortdurend verblijf, dat nu niet verhoogd wordt,
is hier volgens de Adviesraad sprake van een aanzienlijke verschraling.
Ook al, omdat de Adviesraad in een eerder advies (A008) uw College heeft geadviseerd tot
een meer redelijk tarief te willen komen voor deze voorziening. In uw reactie daarop heeft u
destijds aangegeven, dat etmalen sparen dan tot de mogelijkheden behoort.
Advies
De Adviesraad adviseert uw College enerzijds de eigen bijdrage per etmaal voor kortdurend
verblijf in 2016 met een buitengewoon grote stijging van 200% terug te brengen tot een meer
aanvaardbare toename en anderzijds naar een belanghebbende (in de beschikking) duidelijk
aan te geven voor hoeveel etmalen er daadwerkelijk in de week of maand gemiddeld
gelogeerd kan worden gekoppeld aan een realistisch PGB-tarief, zoals de Adviesraad u al
eerder heeft geadviseerd (Zie advies A008).

Met belangstelling ziet de Adviesraad uw reactie in het belang van de belanghebbenden
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland
C.J. Harteveld
Voorzitter
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