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Initiatiefvoorstel PvdA "Alternatief Bezuinigingsvoorstel Wmo PersoonsVolgendBudget".

Geachte leden van de raad,
In het raadsvoorstel betreffende het Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2012 2016 hebben wij u toegezegd in week 10 met een uitgebreidere reactie te komen op het
initiatiefvoorstel van de PvdA getiteld: "Alternatief HHi bezuinigingsvoorstel
PersoonsVolgendBudget" (30-12-2011, kenmerk 11.271.409). Dit in relatie tot het aan uw raad
aangeboden nieuwe bezuinigingsvoorstel "Schoonmaakondersteuning als algemene
voorziening"
Hierbij doen wij deze toezegging gestand.
Zoals wij in het raadsvoorstel al hebben vermeld hebben wij bij de ontwikkeling van het
nieuwe bezuinigingsvoorstel 'Schoonmaakondersteuning als algemene voorziening' het
initiatiefvoorstel van de PvdA nadrukkelijk betrokken. Wij hebben hierbij zoveel mogelijk
elementen uit genoemd initiatief overgenomen. Genoemd kunnen worden:
schoonmaakondersteuning als algemene voorziening met een eenvoudige toegang en
financieel toegankelijk. Het resultaat is dat "het huishouden op orde is". Het aanbieden van
de algemene voorziening heeft als voordeel veel minder bureaucratie en besparing van
(uitvoerings)kosten en overhead. Er blijft nadrukkelijk ruimte voor inwoners die een
individuele voorziening behoeven in verband met ondervonden beperkingen. Hierbij is de
gebruikelijke bezwaar- en beroepsprocedure van toepassing.
Het op deze wijze organiseren van de schoonmaakondersteuning als algemene voorziening
biedt in de nabije toekomst kansen om meer verbindingen te leggen in het sociale domein,
integrale aanpak van een aantal regelingen op het gebied van ai'beidsmarktparticipatie en
om meer voorzieningen te realiseren. Hierbij kan gedacht worden aan voorzieningen die de
burger kunnen ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Voorbeelden
hiervan zijn een klussendienst, tuinonderhoud, ondersteuning bij de
administratie etc.
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In het initiatiefvoorstel van de PvdA wordt uitgegaan van een inkomensgrens. De uitspraken
van de Centrale Raad van Beroep medio december 2011 en medio januari 2012 over het niet
mogen hanteren van een besparingsbijdrage binnen de Wmo, heeft ons doen besluiten om het
hanteren van een inkomensgrens niet langer opportuun te achten.
In het initiatiefvoorstel ziet de PvdA mogelijkheden in het toekennen van een
PersoonsVolgendBudget (PVB). Het betreft een jaarlijkse toekenning van een budget waarbij
de ldant gebruik kan maken van de voorzieningen die hij of zij op dat moment nodig heeft. In
het initiatiefvoorstel wordt een maximum van 3 uur per week genoemd. Als voorbeelden
kunnen genoemd worden: huishoudelijke hulp en een aantal Musjes in en rond het huis. De
Mant krijgt het budget niet feitelijk in handen, maar er is wel sprake van een aanzienlijke mate
van eigen verantwoordelijkheid.
Het voorliggende voorstel 'Schoonmaakondersteuning als algemene voorziening' zien wij als
een groeimodel. In de gefaseerde verdere uitwerldng en vormgeving van het voorstel zullen wij
de mogelijkheden van een PersoonsVolgendBudget nadrukkelijk betrekken. Hierbij denken
wij aan het starten van een pilot.
Vooralsnog hebben wij in het nu voorliggende voorstel ervoor gekozen dat burgers die als
gevolg van hun beperldng ondersteuning nodig hebben bij het schoonmaken van de woning
zich bij de gemeente of bij de aanbieder van ondersteuning kunnen melden. Op basis van een
nieuw en eenvoudig toekenningsprotocol, waarmee vastgesteld kan worden wat de beperking
is en of er gecompenseerd dient te worden, kan 2,5 uur per week schoonmaakondersteuning
worden toegekend met een uurtarief van € 17. Het tarief sluit aan bij onze wens dat
medewerkers werkzaam in de schoonmaakondersteuning een Cao-conform inkomen kunnen
genereren.
Overeenkomstig het initiatiefvoorstel krijgt in het nu voorliggende voorstel de Mant het budget
niet feitelijk in handen en is er sprake van een aanzienlijke mate van eigen
verantwoordelijkheid. Wij delen de mening dat een lichamelijke beperking niet wil zeggen dat
de Mant niet aan kan geven hoe men één en ander geregeld wil zien.
Tot slot willen wij nog opmerken dat bij de ontwikkeling van het nieuwe bezuinigingsvoorstel
een zeer belangrijke randvoorwaarde is geweest dat het nieuwe voorstel diende te passen
binnen de budgettaire kaders zoals u deze als raad heeft vastgesteld in de Programmabegroting 2012.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en stellen u voor deze informatie te
betrekken bij de behandeling van het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2012-2016
en het bezuinigingsvoorstel "Schoonmaakondersteuning als algemene voorziening".
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