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Betreft: advisering over drie conceptverordeningen

Geacht College,
De WMo-raad heeft zich in haar vergaderingen op 16 en 30 september jl. gebogen over de drie conceptverordeningen waarover u advies vraagt. Het betreffen de verordeningen Wet Maatschappelijke
Ondersteuning versie 6.0, Jeugdhulp Pijnacker-Nootdorp 2015 en Inspraak en Medezeggenschap sociaal domein 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp. De twee permanente commissies van de WMoraad, te weten de permanente commissie Ouderen en de permanente commissie Mensen met een
functiebeperking, zijn in de gelegenheid geweest mee te denken en te praten over onze adviezen.
We merken op dat het wel heel veel teksten zijn die in korte tijd besproken moesten worden en van
adviezen moesten worden voorzien. De snelheid waarmee dit alles moet gebeuren baart ons zorgen.
We zijn uw gemeente erkentelijk voor de wijze waarop de WMo-raad voortdurend per email en tijdens de vergaderingen is geïnformeerd over de totstandkoming van deze verordeningen en diverse
juridische en inhoudelijke vraagstukken.
We zijn nu in afwachting van de diverse Uitvoeringsbesluiten. Deze zullen immers echt inzicht geven
in hoe het beleid dat u aan de gemeenteraad gaat voorstellen zal uitpakken voor de inwoners van
onze gemeente. De WMo-raad wenst hierover straks adviezen te kunnen uitbrengen. Inmiddels heeft
de raad kennis genomen van het communicatieplan. Wij horen evenals u dat veel inwoners zich zorgen maken over wat de drie decentralisaties per 01-01-2015 voor hen persoonlijk zullen gaan inhouden en dat cliënten en hun naastbetrokkenen daar nog niet over zijn geïnformeerd. In die lacune
gaat u voorzien. Dat heeft wat ons betreft de allerhoogste prioriteit. Wij begrijpen dat het trage wetgevingsproces in Den Haag tot gevolg heeft dat meer snelheid in de communicatie niet kon.
Over de conceptverordening WMo oordelen we positief. Behoudens enkele redactionele opmerkingen, die met de medewerkers van de gemeente reeds zijn besproken en die vrijwel allemaal zijn
overgenomen, waarvoor dank, hebben we nog slechts één inhoudelijke opmerking bij de tekst. Het
betreft hoofdstuk 9 art. 9.2.: Er staat nu: ‘Aanbieders dienen te beschikken over een regeling voor de
medezeggenschap van cliënten over voorgenomen besluiten van de aanbieder welke voor de gebruikers van belang zijn ten aanzien van alle voorzieningen.’ Wij vinden dat in zo’n regeling ook de medezeggenschap van de naast betrokkene(n) van de cliënt dient te zijn gewaarborgd.

De conceptverordening jeugdhulp 2015 is voor onze gemeente de eerste verordening op dit beleidsterrein. Hier verzoeken wij u goed in de tekst tot uiting te brengen dat, met inachtneming van wettelijke bepalingen, het bij jeugdhulp in principe altijd gaat om een gezinsaanpak bij problemen die het
rechtvaardigen een beroep te doen op jeugdhulp (< 18 jaar). Het gaat niet om de jeugdige of zijn ouders, maar de jeugdige en zijn ouders. Bovendien zijn er jeugdigen die in pleeggezinnen of gezinshuizen wonen en dan zijn het niet de ouders die opvoeden, maar anderen. Als u volledig wil zijn moet er
staan: de jeugdige en/of diens ouder(s)/opvoeder(s).
Over de conceptverordening Inspraak en Medezeggenschap sociaal domein 2015 hebben we geen
opmerkingen anders dan dat deze met een positief advies onzerzijds naar de gemeenteraad kan.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens de WMo-raad,
met vriendelijke groet
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