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Geachte heer Penninga,
Graag willen wij u bedanlíen voor het door de adviesraad uitgebrachte advies inzal^e de Verordening
maatschappelijke ondersteuning Zuidpias 2016.
U heeft positief geadviseerd en tevens een aantal aandachtspunten aangegeven. Hieronder vindt u per
aandachtspunt de reactie van de gemeente:
Gebruik van de term ondersteuningsplan als uitkomst van het onderzoek: de mogelijke
verwarring met het plan dat zorgverleners opstellen kan voorkomen worden wanneer er bij de
uitvoering gezorgd wordt voor eenduidig taalgebruik met de partijen in het veld door
bijvoorbeeld door zorgverleners de term zorgplan te laten gebruiken.
Gevraagd wordt welke borging er nu is getroffen om te lange aanvraag-Zonderzoekstrajecten te
voorkomen. De wettelijke termijnen voor een onderzoek (6 weken) en afhandelen van een
aanvraag (2 weken) blijven van kracht. Hierop kan een cliënt altijd aanspraak maken en
daarmee worden onnodig lange afhandeltermijnen voorkomen. Dit sluit aan bij de termijn van 8
weken van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 9.ld staat abusievelijk nog in de verordening; dit is inmiddels uit de verordening
verwijderd.
De verordening is samen met uw advies opnieuw aan het college aangeboden (vergadering van 22
maart) om vervolgen^^orgeleid te worden voor behandeling in de gemeenteraad op 19 april 2016.
Met vriendelijke groet, Z
Namens het college yan burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidpias,

G. Biersteker
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Het hoofd a.i. van de afdeling Samenleving
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