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Uitgebracht door de Adviesraad WMO Leiden d.d. 20 november 2015

A.

Algemene adviezen:
1. Overgangsrecht. De Adviesraad adviseert wanneer cliënten onder het
overgangsrecht vallen (hieronder ook de zgn. Wlz indiceerbaren) rekening te houden
met de verschillen in tarieven. Zodat de benodigde zorg en ondersteuning hier geen
hinder van ondervindt.
2. Ondersteuning van de medezeggenschap jeugd. D.d. 24 november 2014 heeft de
Adviesraad hierover geadviseerd. Met het gemeenteraadsvoorstel d.d. 13 oktober
2015 voor afdoening van motie 140091/2 Borging medezeggenschap in de jeugdhulp
d.d. 16 oktober 2014, wordt uitgelegd hoe de gemeente Leiden bij de inkoop voor
2016 nadrukkelijker onderscheid wil maken tussen aparte medezeggenschap voor
jongeren en ouders. De Adviesraad adviseert deze wijze te beschrijven in een apart
hoofdstuk in de inkoopdocumenten. De Adviesraad wil graag een kopie van deze
inkoopdocumenten ontvangen.
3. Afwegingskader: Onder andere tijdens de bijeenkomst over deze nadere regels d.d. 8
oktober 2015 werd duidelijk dat de werkers in de (JGT-SWT) teams ten aanzien van
het pgb het afwegingskader niet altijd zo interpreteren als het pgb in de Jeugdwet en
de verordening jeugdhulp van de gemeente Leiden bedoeld is. Namelijk dat een
beroep op een pgb kan worden gedaan als dat het meest passend is, ondanks
beschikbaarheid van ZIN . Zie hiervoor ook de recent aangenomen motie in de
Tweede Kamer d.d. 27 oktober jl. Advies: geef de werkers in de teams duidelijke
instructies ten aanzien van het recht op pgb.
4. Advies: Stem de nadere regels Jeugdhulp (2016) en de beleidsregels Maatschappelijke
Ondersteuning (2016) op elkaar af.

B.

Artikelsgewijs:
Hoofdstuk 2a, Artikel 2, lid 3: De Adviesraad adviseert te formuleren op welke
indicatoren het pgb wordt geëvalueerd.
Hoofdstuk 2a, Artikel 2, lid 4: De Adviesraad adviseert bij wijziging van zorgverlening
niet de verplichting aan de budgethouder op te leggen deze verandering door te
geven aan de medewerker van het jeugd- en gezinsteam. Dit geeft onnodige
rompslomp. Bovendien worden deze gegevens in beginsel door de budgethouder
geleverd aan de SVB, deze controleert op zijn beurt weer de gegevens bij de
gemeente.
Toelichting Artikel 2, lid 1: één gezin één plan: onduidelijk blijft hoe er praktisch
wordt omgegaan met situaties als co-ouderschap e.d. Wanneer er dus sprake is van 1
kind dat in twee gezinnen verblijft, waarvan zijn ouders mogelijk in verschillende
gemeenten wonen krijgt ieder gezin dan zijn eigen plan, wie heeft contact met het
JGT? Advies: Maak duidelijk hoe met dergelijke situaties wordt omgegaan.
Toelichting, Artikel 2, lid 1: het op eigen kracht, dan wel met behulp van het sociale
netwerk, …. mentor of gemachtigde de aan het pgb verbonden taken op verantwoorde
wijze uit te voeren. De Adviesraad adviseert de (informele) onafhankelijke
cliëntondersteuning aan dit rijtje toe te voegen. Cliëntondersteuning kan namelijk
ook bij het aanvragen/uitvoeren van een pgb ingezet worden. Dit maakt de toegang
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tot het pgb laagdrempelig, zodat ook mensen die ondersteuning nodig hebben bij
aanvraag en beheer gebruik kunnen maken van een pgb en keuzevrijheid
gegarandeerd kan worden.
5. Bijlage 1, afwegingskader, punt 3: De Adviesraad adviseert als mogelijkheid juist wèl
tijdelijk een pgb toe te kennen als de cliënt te lang dreigt te moeten wachten en
hierdoor zijn situatie verder achteruitgaat. De Adviesraad is van mening dat niet
alleen de zorgvraag, maar ook de hiervoor benodigde tijdige en passende
hulpverlening aan de cliënt leidend is, ongeacht de vorm.
6. Bijlage 1, afwegingskader, punt 4: Het hierboven geformuleerde heeft automatisch tot
gevolg dat zelfs wanneer een gecontracteerde aanbieder ingeschakeld wordt pgb bij
deze aanbieder niet uitgesloten is. Advies: Hou de mogelijkheid voor pgb bij
gecontracteerde aanbieders open. De benodigde hulp kan immers zodanig zijn dat
vanuit het ZIN-kader hier geen passend aanbod kan worden gedaan/gegarandeerd.
Wanneer de gemeente bovendien staat voor een bezuinigingsopdracht: het inzetten
van ZIN levert niet perse een besparing op ten opzichte van het inzetten van een
pgb.

Adviesraad WMO Leiden
20 november 2015

2

