Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten
4. Algemeen: VISIE EN
UITGANGSPUNTEN
Asten

Bijlage 4

Inhoud advisering :

Reactie :

De PR onderschrijft de visie dat niet vanuit
beperkingen maar vanuit mogelijkheden,
participatie en kansen gedacht moet worden en
dat het voor iedereen van belang is om mee te
doen. Het is echter niet iedereen gegeven dit op
eigen kracht te doen. De begeleiding dient hier
een adequaat en passen passend antwoord op
te geven. Niet aanbod gericht maar
vraaggericht.
Waak ervoor dat de druk op vrijwilligers niet te
groot wordt. Vrijwilligers zijn het cement van de
samenleving, als dit cement afbrokkelt , brokkelt
ook de samenleving af zoals wij deze nu
kennen.
- Laat vrijwilligers ondersteund worden
door professionals. Maak duidelijk wie
voor wat verantwoordelijk is.
- Besteed veel aandacht aan goede
evaluatie
- Voorzieningen komen tot stand in
overleg met de zorgvrager, maar betrek
mantelzorger er ook bij.
Zorgverlener heeft ook een signaalfunctie t.a.v.
de mantelzorger.
Zware problematieken geven grenzen aan de
kanteling. Het gaat om personen waar
collectieve voorzieningen niet afdoende voor
zijn, maar waar individuele begeleiding
noodzakelijk blijft. Wij dringen erop aan dat de
criteria niet onder de druk van bezuinigingen
naar boven worden bijgesteld. Er mogen lokaal
geen situaties voorkomen zoals de landelijk IQ
maatregel. De noodzaak voor individuele
begeleiding bepaald de hulp. Onafhankelijke
indicatiestelling is daarom van groot belang.

Dat is zeker ook ons uitgangspunt, dat reeds wordt
vormgegeven in de algehele benaderingswijze van de
Wmo via de “Kanteling”.

Wij onderkennen en bevestigen de waarde van
vrijwilligers én mantelzorgers. Daar moeten wij goed
mee omgaan. Daarom zetten wij al jaren in op de
ondersteuning van mantelzorgers. We zullen ook
monitoren of zij niet overbelast gaan raken. In de
vernieuwingsslag die wij moeten maken zullen wij zeker
rekening houden met de mogelijkheden en de
draagkracht van vrijwilligers én mantelzorgers. Waar
nodig zullen wij professionals ter ondersteuning van
deze groepen inzetten.

Dat is zeker ook ons uitgangspunt, dat reeds wordt
vormgegeven in de algehele benaderingswijze van de
Wmo via de “Kanteling”. Binnen het kantelingsgesprek
wordt door de consulent samen met de zorgvrager en
diens eventuele vertegenwoordiger gezocht naar een
passend arrangement waardoor de beperkingen
gecompenseerd worden.
Wij zien de begeleiding als een nieuw onderdeel binnen
ons bestaande Wmo-beleid. Het concrete toetsingskader
wordt beschreven in hoofdstuk 4, pagina 9.

4B: ONTSCHOTTING
DOELGROEPEN
Asten

4D: EXPERIMENTEERRUIMTE
Asten

4E: SNIJDEN IN
BUREAUCRATIE
Asten

4G: VERVOER
Asten

Inhoud advisering :

Reactie :

Combinatie van doelgroepen is niet altijd
mogelijk. Hiervoor moet serieuze aandacht
bestaan.

Wij zijn ons hiervan terdege bewust en zullen hier
rekening mee houden, in overleg met de betrokken
instellingen en cliëntvertegenwoordigers.

Inhoud advisering :

Reactie :

PR Asten onderschrijft deze visie. PR
onderschrijft de noodzaak voor het maken van
welzijnsvoorzieningen en informele
zorgstructuren.

Wij zijn blij met het draagvlak voor deze keuze.

Inhoud advisering :

Reactie :

Akkoord. Waar samenwerking winst oplevert:
doen. Een goede en zorgvuldige implementatie,
weinig bureaucratie en weinig overhead is naar
de mening van de PR zeer belangrijk.

Wij onderschrijven dit volledig.

Inhoud advisering :

Reactie :

Het criterium van medische noodzaak wordt
vervangen door criterium zelfredzaamheid/
criterium leeftijd. Als het criterium hiermee
breder wordt, adviseren wij positief. Overigens
kunnen wij uw vaststelling: "een gebrek aan
zelfredzaamheid kan namelijk ook op
grond van leeftijd van de burger worden
vastgesteld" niet plaatsen.

De tekst is aangepast.

4H: PGB

Inhoud advisering :

Reactie (op alle ingekomen adviezen inzake het
Pgb):

PR Asten adviseert dat waar het Pgb goed
werkt die vorm van hulp te laten blijven. De
mogelijkheid voor een PGB moet blijven
bestaan, daar waar grotere kwaliteit kan worden
gegarandeerd dan door zorg in natura.

Wij vinden het een wezenlijk argument dat het overgrote
deel van de mensen (regionaal gezien bijna ¾) in
aanvang niet kiest voor een Pgb, bij het stellen van de
indicatie1. Kennelijk zit het meerendeel van de mensen
zelf ook niet te wachten op de verplichtingen en het
geregel dat hiermee gepaard gaat. Dit impliceert dat er
kennelijk door het Zorgkantoor momenteel onvoldoende
breed en gevarieerd aanbod wordt gecontracteerd om
de keuzevrijheid in te waarborgen. De toegang tot
bijvoorbeeld kleinschalige zorg wordt in de huidige
praktijk hoofdzakelijk mogelijk gemaakt via het Pgb. Wij
zijn er voorstander van dat deze keuzevrijheid –en dus
variatie- door ons wordt mogelijk gemaakt via een ruim
aanbod aan zorg in natura.

Asten

Wij hechten eraan te benadrukken dat het Pgb niet zal
worden ‘afgeschaft’. Het Pgb blijft bestaan in de vorm
van individueel maatwerk. Met andere woorden: er moet
een extra motiveringsgrond zijn voor een Pgbverstrekking, die hiermee dus gewoon mogelijk blijft.
Dit biedt o.a. een oplossing voor bijvoorbeeld
zorgcoöperaties of in situaties dat zorg in natura niet
doelmatig kan worden georganiseerd. Wel is het zo dat
er geen automatisch recht meer op een Pgb wordt
geboden, met name om te voorkomen dat hierdoor
nieuwe collectieve voorzieningen zullen worden
ondermijnd. In het voorbeeld van de VNG: Als je de
keuze biedt tussen een vrij te besteden budget om zelf
in de boekhandel je boeken te kopen, of een pasje voor
de bibliotheek, dan houden we geen bibliotheek meer
over.
1

Analyse Wmo-Kantoor februari 2012. Bron: CIZ rapportage Begeleiding in Beeld, juli 2011 en de dataset van het Zorgkantoor, september 2011.

Omwille van de financiële beheersbaarheid en de
aanzuigende werking van het Pgb is landelijk besloten
tot afschaffing van het Pgb (behoudens cliënten met een
verblijfsindicatie –ook in wooninitiatieven-, of die meer
dan 10 uur per week zorg nodig hebben die niet
passend in natura te leveren is). Dit besluit heeft ook
financiële consequenties voor het budget dat de
gemeenten overgeheveld krijgen voor begeleiding. Als
de gemeenten (opnieuw) de vrije keuze voor een Pgb
voor begeleiding gaan invoeren, komt hiermee de
financiële beheersbaarheid in het geding.
Het Pgb is overigens niet altijd goedkoper, omdat een
Pgb in de regel volledig wordt verzilverd.

4I: KORTDUREND
VERBLIJF
Asten

4K: JEUGD
Asten

Inhoud advisering :

Reactie :

Ga soepel om met de criteria. De ontlasting van
de mantelzorger moet hier centraal staan.

Wij erkennen het belang van ontlasting van de
mantelzorg, maar willen wel de afbakening met de
AWBZ behouden. Waar AWBZ de voorliggende regeling
is, moet daar gebruik van gemaakt worden.

Inhoud advisering :

Reactie :

Net zoals in het reguliere onderwijs al gebeurt,
ook in vrije tijdsactiviteiten gewoon mee laten
doen.
PR mist hier “met professionele begeleider op
de achtergrond”. Verenigingen moeten er meer
bewust van worden gemaakt en begeleiding en
financiën krijgen.
PR mist definitie maatschappelijk middenveld.

Wij zijn ons ervan bewust dat verenigingen niet (altijd)
toegerust zijn om deze doelgroep gewoon op te nemen.
Wij zullen in overleg met alle betrokkenen onderzoeken
wat er voor nodig is om de verenigingen hierbij
(eventueel professioneel) te ondersteunen.

Zie eerder antwoord.

5: FINANCIÉLE
PARAGRAAF
Asten

7: OVERIGE
OPMERKINGEN
Asten

Inhoud advisering :

Reactie :

PR adviseert gemeente om niet verder te
bezuinigen op de middelen die gemeente
overgeheveld krijgt voor deze taak en vraagt
gemeente daar waar mogelijk en noodzakelijk
nu of in de toekomst extra middelen in te zetten.

De gemeente heeft een compensatieplicht en er is
derhalve geen sprake van afgebakende budgetten. Daar
waar nodig is de gemeente verplicht om over te gaan tot
compensatie. De gemeente tracht dit te bewerkstelligen
binnen de daarvoor overgehevelde budgetten.

Inhoud advisering :

Reactie :

Koppel tijdens de voortgang van de
implementatie regelmatig en tijdig terug naar de
Participatieraad. Evalueer tijdig en betrekt
daarbij de PR.

De implementatie van deze decentralisatie is een
ontwikkelingsproces waarin regelmatig evaluatiemomenten plaatsvinden. De Wmo/Adviesraden zullen
hierin betrokken worden.

