Wmo aviesraad Beraad Naarden Bussum Muiden

het College van burgemeester en wethouders
van de gemeenten
Bussum, Muiden en Naarden
ter attentie van mw. Mr A.Jager

Naarden, 17 november 2014

Zeer geachte Colleges,

Naar aanleiding van uw adviesaanvrage terzake van de “ Nadere regels behorende bij de
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 “ van uw gemeente, adviseren wij u de
gewijzigde Nadere regels vast te stellen conform het ons toegezonden concept na verwerking
van het hierna volgende

ad artikel 2.2 a t/m d. In deze subartikelen worden een aantal gevallen genoemd waarvoor het
pgb niet gebruikt mag worden. Het Beraad kan zich daarin wel vinden, maar mist een
hardheidsclausule.
Advies: bouw een clausule in waarbij afgeweken kan worden van de bepalingen in de
betreffende subartikelen voor het geval zich bij de pgbhouder calamiteiten voordoen;

ad artikel 3, 13: in de tekst wordt het woord “aantoonbaar “gebruikt. Het is niet duidelijk wie
moet aantonen dat de subartikelen 2 t/m 12 ontoereikend zijn om de nodige ondersteuning te
verwerven.
Advies: schrap het woord “aantoonbaar”

ad artikel 3.15 : laatste zin. Het is onduidelijk wat bedoeld wordt met rekening houden.
Betekent dat het pgb verhoogd en verlaagd wordt met hetzelfde percentage als de index stijgt
of daalt ?
Advies: verduidelijken

ad artikel 6.6: In het subartikel staat geschreven “ ….met de zorgtoeslag zoals dat
geldt................ Het is onduidelijk of het dat betrekking heeft op de zorgtoeslag, de bijdrage of
nog iets anders.
Advies: verduidelijken

ad artikel 6.10 : tweede zin : het is niet duidelijk wat met 'Hierbij wordt uitgegaan “ bedoeld
wordt. Betekent dit dat de vermindering gelijk is aan het bedrag dat het Nibud voor voeding
hanteert of kan het ook meer of minder zijn ?
Advies : verduidelijken.

Inmiddels verblijven wij van u, met de meeste hoogachting,

Beraad Naarden Bussum Muiden,

A.F.Guépin
secretaris

