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Geachte heer Penninga,
Op 11 april 2017 ontvingen wij van u het advies op de eerste conceptversie van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning Zuidplas 2017. Daarna heeft u 29 april nog een advies uitgebracht op
de definitieve conceptversie van de verordening. Hartelijk dank voor de uitgebrachte adviezen en het
positieve advies op de aangebrachte wijzigingen. Hieronder leest u onze reactie op uw
aandachtspunten.
Clientondersteuninq
In uw advies geeft u aan graag de term “onafhankelijk" toe te voegen aan het onderdeel
cliëntondersteuning. Het college deelt u mening hierin en de term is dan ook toegevoegd aan het artikel
en verder consequent toegevoegd aan de plekken waarover cliëntondersteuning wordt gesproken in de
verordening en toelichting.
Nieuwe feiten en omstandigheden
De communicatie van de gemeente zal in de beschikkingen vooralsnog niet wijzigen n.a.v. het
toevoegen van artikel 11, lid 1. Het lid is toegevoegd op advies van de VNG om de informatieplicht van
het college in de verordening vast te leggen. Om oneigenlijk gebruik te voorkomen is het wenselijk om
inwoners vooraf te informeren hierover. Het hoeft in deze gevallen niet altijd te gaan om bewust
misbruik.
Persoonsgebonden budget
Het persoonsgebonden budget zal niet worden toegekend als uit onderzoek blijkt dat de cliënt, al dan
niet met behulp van diens netwerk of van zijn vertegenwoordiger, niet in staat is de zorg in te kopen of
niet in staat is verantwoord met het budget om te gaan. In de verordening zal de passage 'al dan niet
met behulp van diens netwerk of van zijn vertegenwoordiger’ aan de tekst worden toegevoegd. De
mate waarin een cliënt hier toe in staat is zal moeten blijken uit het onderzoek. Dit kan onder andere
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bestaan uit een gesprek over de keuze voor een pgb, met welk doel de zorg wordt ingezet, op welke
wijze en wie de zorg zal leveren.
Jaarlijkse waardering mantelzorqers
In de verordening worden de kaders waaraan mantelzorgwaardering moet voldoen door de raad
vastgelegd. De invulling hiervan is onderdeel van de opdracht aan Welzijn Zuidplas. In het bijzonder de
mantelzorgondersteuning van Welzijn Zuidplas. In samenspraak met de gemeente geeft Welzijn
Zuidplas invulling aan deze opdracht. Momenteel door jaarlijks een activiteit te organiseren voor
mantelzorgwaardering en een ondersteuningspunt te bieden waar mantelzorgers terecht kunnen voor
vragen en ondersteuning.
Wij hopen hiermee op uw aandachtspunten naar voldoening gereageerd te hebben. Mocht u nog vagen
hebben, dan kunt u contact opnemen met Leo Burger via bovenstaande telefoonnummer (ma t/m do) of
via e-mail: l.burqer@zuidplas.nl.

Met vriendelijke groet,
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