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Onderwerp
: gevraagd advies Beleidsregels WMO 2019

Geacht College,
Naar aanleiding van uw brief dd. 28 november 2018, waarin u de concept Beleidsregels WMO
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 Beleidsregels door een beleidsambtenaar.
De Adviesraad heeft geconstateerd, dat de aanpassingen voor 2019 in de eerder dit jaar
vastgestelde Beleidsregels WMO 2018 met betrekking tot de invoering van het
abonnementstarief, kwaliteit en handhaving en de regels omtrent de invoering van het
resultaatgericht werken op een heldere en werkbare wijze zijn aangebracht.
In het bijzonder waardeert de Adviesraad daarbij uw voornemen om het schema Proces
Toewijzing WMO Ondersteuning toe te voegen, wat de leesbaarheid van de Beleidsregels met
betrekking tot termijnen en fasen sterk bevordert.
Soortgelijke schema’s zullen naar de mening van de Adviesraad ook waardevol kunnen zijn in
de te zijner tijd nog aan te passen Beleidsregels Jeugdhulp 2020.
Met betrekking tot de voorzienbaarheid van de behoefte aan maatwerkvoorzieningen volgens
artikel 3.3 vraagt de Adviesraad zich af, of dit artikel wel conform de uitspraak van de CRvB
ter zake is geformuleerd met het oog op de leeftijd van een inwoner/aanvrager.
In ECLI:NL:CRVB:2018:2603, 22-08-2018, 17/1852 WMO15 wordt namelijk het volgende
gesteld :Er mag echter niet van een burger vereist worden dat hij preventief maatregelen treft
en investeringen doet om te voorkomen dat toekomstige onzekere gebeurtenissen in zijn
gezondheidstoestand als gevolg van het ouder worden leiden tot een beroep op
maatschappelijke ondersteuning.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College artikel 3.3 nog eens redactioneel te bezien, of dit artikel
wel conform de hierboven vermelde uitspraak van de CRvB is.
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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