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Geacht College,
Naar aanleiding van uw brief dd. 13 september 2018, waarin u de concept Verordening WMO en jeugd
2019 ter advisering aan de Adviesraad Sociaal Domein voorlegt, komt de Adviesraad Sociaal Domein tot
de hieronder vermelde bevindingen en een advies.
Algemeen
De Adviesraad spreekt allereerst zijn waardering uit voor de gegeven toelichting op deze concept
verordening door een beleidsambtenaar.
De Adviesraad heeft geconstateerd, dat de noodzakelijke en zeer binnenkort te verwachten
veranderingen in landelijke regelgeving te weten respectievelijk de tariefsaanpassingen en het
abonnementstarief op een juiste wijze in de concept verordening zijn weergegeven.
De Adviesraad kan zich ook vinden in de aangepaste regels voor kwaliteit en handhaving bij het
toekennen van een pgb mede in het kader van het werken met resultaatgebieden.
De Adviesraad heeft wel geconstateerd, dat het onderscheid tussen formele zorg en informele zorg al bij
het pgb-plan dient te worden vastgelegd. Voor de inzet van informele zorg wordt direct een korting
toegepast van 20 % op de gecontracteerde tarieven voor formele zorg.
Hoe gaat de gemeente om met de situatie bij een pgb-houder, waarin tussentijds blijkt, dat er toch beter
formele zorg ingezet kan worden of moet worden ingezet, omdat blijkt, dat de informele zorg niet
beschikbaar is?
De Adviesraad heeft verder geconstateerd, dat het resultaatgericht werken conform de H4 Inkoopvisie,
waarover de Adviesraad u al eerder positief geadviseerd heeft, op een herkenbare wijze voldoende in
detail is uitgewerkt in resultaatgebieden en intensiteitstreden.
Helaas is nog onvoldoende duidelijk, welke criteria bij al deze resultaatgebieden zullen worden
gehanteerd om het behaalde resultaat (achteraf) te meten. Naast de eigen ideeën van de gemeente kan
naar de mening van de Adviesraad zowel van de gecontracteerde zorgverleners als van de cliënten
informatie ingewonnen worden, hoe zij een behaald resultaat beoordeeld willen zien.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College in samenspraak met zorgverleners en vooral ook met cliënten te
komen tot criteria voor een adequate meting van behaalde resultaten op de diverse resultaatgebieden.
Met belangstelling ziet de Adviesraad uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland
C.J. Harteveld
Voorzitter
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