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Geachte heer Winters,  
 
 
Op 21 februari heeft de Participatieraad de ‘Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2022’ voor 
een eerste keer kunnen bespreken met de bij dit onderwerp betrokken beleidsmedewerker.  
 
Beleidsregels volgen op een verordening en hangen dus nauw met elkaar samen.  
 
Over die Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2022 (door de gemeenteraad vastgesteld op 9 
nov 2021) het volgende. Zowel in de inleiding (de ‘intitulé’) als in artikel 20 van deze verordening wordt 
de betrokkenheid van de Participatieraad bij de voorbereiding van dit beleid en onze advisering 
daarna als zijnde een feit weergegeven. De Participatieraad is echter noch geïnformeerd over noch 
betrokken geweest bij de totstandkoming van deze verordening. Wij zien dit als een omissie uwerzijds 
en vinden dat jammer en spijtig.  
 
Niettemin, en ietwat als mosterd na de maaltijd, toch een paar opmerkingen over die verordening. 
  

 Artikel 3, 2.d ‘Geen maatwerkvoorziening als de waarde van de maatwerkvoorziening in de vorm 
van een aanpassing niet in redelijke verhouding staat tot de waarde van de (on)roerende zaak’. 
Wat staat hier nu precies? En wie stelt die waarde vast?  

 

 Artikel 9 PGB 
Zie onze reactie verderop onder ‘de beleidsregels’.  

 

 Artikel 18 Jaarlijkse waardering mantelzorgers 
Wie of wat is de ‘werkgroep mantelzorg’? Waaruit bestaat die ondersteuning en informatie?  
En wat breder: Op welke wijze brengt u de vragen en behoeftes van mantelzorgers in kaart? Waar 
en op welk moment worden de mantelzorgers hierbij betrokken? 

 

 Artikel 20 Inspraak en medezeggenschap 
Zie de opmerkingen hierboven.  

 
Dan over de ‘Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2022’.  
 
Beleidsregels zijn algemeen geldende regels (ten behoeve van het algemeen belang en de gelijke 
behandeling) die op gespannen kunnen staan met een individuele situatie en het individuele belang 
van onze inwoners. Wij gaan ervanuit dat u, en dit hebben wij in eerdere adviezen vaker benadrukt, 
onze inwoners zo goed mogelijk wilt helpen en u deze beleidsregels dan ook vooral hanteert als een 
kader waarbinnen maximale ruimte is voor maatwerk.  



Aandacht voor de menselijke maat in de toepassing van deze beleidsregels moet leiden tot het zoveel 
mogelijk rekening houden met de individuele omstandigheden van inwoners. Daarbij is het 
persoonlijke contact van groot belang: mensen zien en horen. Dit betekent dat consulenten soepel om 
moeten kunnen gaan met deze beleidsregels. En dat betekent weer dat zij daarvoor een zekere 
regelruimte moeten hebben of krijgen.  
 

 Een opmerking en vraag over de ‘algemene of voorliggende voorzieningen’.  
Die zijn over het algemeen onvoldoende bekend bij de (potentiele) gebruikers. In eerdere CEO’s 
(Client ervaringsonderzoeken) kwam dit ook naar voren.  
Hoe ziet uw plan van aanpak eruit om die bekendheid te verbeteren? 

 

 2.1.5. onder Toelichting langdurig: 
Bij een inwoner die terminaal is, is sprake van een blijvend probleem. Een niet zo’n passende 
tekst. Suggestie ‘…is sprake van onomkeerbare situatie’. 

 

 3.4. Zich lokaal verplaatsen…… 
Zie het tekstblok onder ‘bij het onderzoeken van de vervoersbehoefte gelden de volgende 
uitgangspunten’  
- Inwoners worden geacht boodschappen online te bestellen.  
- Diensten (kapper, huisarts) dienen zoveel mogelijk aan huis of digitaal te worden afgenomen. 

 
Nogal boute stellingen. Niet iedereen kan of wil dit; of is dit voor iedereen wenselijk. Voor met 
name de oudere inwoner kan dit een drempel zijn. Ook beschikt niet iedereen over een PC, laptop, 
tablet of gsm. 
Overigens staan deze twee uitgangspunten nogal haaks op uw streven naar het verbeteren van de 
mobiliteit en het in beweging laten komen van mensen.  

 

 Hoofdstuk 4 Persoonsgebonden budget  
Bij het toekennen van dit PGB-budget wordt beoordeeld of de aanvrager voldoende pgb-vaardig is. 
Basis daarvan zijn de 10-criteria uit het ‘kader voor pgb-vaardigheden’ van VWS. Niet alle criteria 
zijn echter meetbaar en nogal subjectief van aard. De beoordeling ligt bij de consulent die doet dit 
op basis van het opgemaakte budgetplan. Twee vragen:  
1. Wordt een potentiele PGB-houder, indien niet voldoende vaardig, door u alsnog begeleid 

richting die gewenste vaardigheid? 
2. Hoe ziet de (onafhankelijk) beroepsmogelijkheid eruit in het geval de aanvrager als ‘niet PGB-

vaardig’ wordt beoordeeld?  
 

 Bijlage 1 Zorgplicht voor kinderen 
‘kinderen vanaf 16 jaar kunnen dag en nacht alleen gelaten worden’. Nogal stellig geformuleerd.  
In heel veel gevallen kan dat niet. Zeker niet als er een zorgelijke thuissituatie is. 
Dat geldt ook voor ‘kinderen vanaf 16 jaar hebben bij hun vrijetijdsbesteding geen begeleiding 
nodig in het verkeer’. Met name in de wat kleinere kernen binnen onze gemeente is dit geen 
vanzelfsprekendheid.  

 
 
 
In afwachting van uw reactie 
 
Een vriendelijke groet,  
namens de PRZ, 
 

 
 
Peter van Schijndel 
Secretaris 


