Geleen, 29 oktober 2021
Hierbij het advies, voorstellen en vragen vanuit het Bestuur van de Wmo-raad Sittard-Geleen op het concept Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning 2022 gemeente Sittard-Geleen.
Advies:
1.

Punt “Resultaten” (pag. 6):
In de versie 2019-01 wordt met een afbeelding het proces schematisch weergegeven.
Voorstel: Onder dit punt weer een afbeelding van de schematische weergaven van het proces opnemen.

2.

Punt “4.3 Het afwegingskader” (pag. 10):
In de versie 2019-01 wordt met een afbeelding de hiërarchie in het afwegingskader weergegeven.
Voorstel: Onder dit punt in plaats van de opsomming een afbeelding van
de hiërarchie in het afwegingskader weeggeven.
Eén afbeelding zegt namelijk vaak meer dan honderd woorden!

3.

Punt 11.1 “Inleiding en afbakening” (pag. 25)
Hier staat ‘Een rolstoelvoorziening kan bijdragen in het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie, doordat deze voorziening de cliënt in staat stelt zich
binnenshuis en/of buitenshuis te kunnen verplaatsen.’ Dit kan aanleiding geven
tot erg krap interpreteren. Hoog/laag bewegen niet goedkeuren.
Advies: naast verplaatsen ‘functioneren en participeren’ toevoegen.

4.

Punt “13.4 Algemene voorzieningen” (pg. 34):
Ten opzichte van de versie 2019-01 is in de opsomming van dat wat in ieder
geval als algemene voorziening wordt beschouwd “keukenapparatuur en witgoed” weggelaten.
Vraag: Waarom wordt “keukenapparatuur en witgoed” niet meer als algemeen gebruikelijk beschouwd?

5.

Punt “14.1 Handhaving klachtenregeling” (pag. 37)
Tekst 3e alinea “Klachten over een voorziening ------ dient voor wat betreft de
aanbieders Begeleiding, Groepsbegeleiding, Beschermd wonen en kortdurend
verblijf openbaar te maken door bijvoorbeeld een publicatie van de klachten op
hun website.
Advies: Voor de verbetering van de leesbaarheid van deze zin achter
“verblijf” een komma plaatsen.

6.

Punt “2 Algemene uitgangspunten” (pag. 46):
Het welzijn van de zorgontvanger moet voorop blijven staan. Verkorten, verminderen, afbouwen etc. mag naar hun mening dan ook alleen worden uitgevoerd wanneer dit verantwoord is en het welzijn van de klant/cliënt niet in het
geding is of komt.
Vraag: Hoe wordt het welzijn van de zorgontvanger zeker gesteld c.q.
gegarandeerd.

7.

Punt “4.1 Visie” (pag. 49):
De 1ste zin “In navolging van het Ministerie van VWS en de VNG wordt de term
Beschermd Wonen te gereserveerd voor Wonen in een intramurale setting.” is
niet logisch in haar opbouw loopt daardoor niet.
Voorstel: Het woordje “te” weg te laten.

8.

Punt “1.1 Wanneer is Huishoudelijke Ondersteuning aan de orde?”
(Pag. 54):
Hier staat: ‘De beperkingen kunnen een gevolg zijn van aandoeningen van somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aard dan wel ten gevolge van
een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.'
Advies: cognitieve (bij voorbeeld t.g.v. NAH) handicap toevoegen. > …..
ten gevolge van een verstandelijke, lichamelijke, cognitieve of zintuiglijke handicap.

Algemeen
Het bestuur brengt over het algemeen een positief advies uit over het concept van
Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning 2022 gemeente Sittard-Geleen.
Verder had er een paragraaf besteed mogen worden aan de verbinding met een inclusieve samenleving. Bij iedere voorziening moet voorop staan dat deze tot doel heeft
iedereen te laten meedoen in de maatschappij.
Advies: Laat het streven van de gemeente Sittard-Geleen naar een inclusieve
samenleving beter naar voren komen. Dit kan onder het kopje
Participatie (pag. 5). De omschrijving ‘in redelijke mate’ komt niet echt inclusief over.
Namens de Wmo-raad Sittard-Geleen,
H. van Geffen
Voorzitter
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