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Onderwerp Advies besluit uitvoeringsbesluiten
Geacht college en leden van de commissie Samenleving,
Op 28 juli ontvingen wij de nota besluit Uitvoeringsbesluiten. Het valt ons op dat in
deze nota wezenlijke uitvoeringsbesluiten aan het college en de commissie worden
voorgelegd en niet - zoals wij in eerste instantie dachten - een aantal
aandachtspunten worden belicht die in eerdere nota's niet aan de orde zijn geweest.
Wegens tijdsdruk is het voor ons niet mogelijk geweest een uitgebreid advies te
formuleren op deze nota. Toch willen we graag een aantal opmerkingen maken.
We zijn op dit moment bezig met het voorbereiden van de adviezen op de
verschillende verordeningen (Jeugd, Wmo, Participatiewet);eind augustus worden
deze aan het college verstuurd. Een aantal onderwerpen genoemd in dit besluit
uitvoeringsbesluiten komt ook aan de orde in deze verordeningen. In een paar van
de hieronder genoemde punten wordt dan ook verwezen naar deze adviezen.
•

Mantelzorgcompliment

Wij steunen het voorstel het mantelzorgcompliment af te schaffen en de hierbij
vrijkomende middelen te besteden aan respijtzorg. In overleg met een aantal
organisaties uit onze achterban willen wij op korte termijn met een voorstel komen
voor de besteding van deze gelden.
•

Inloopgelden GGZ

Door het beleggen van een eenjarige subsidierelatie bij de huidige aanbieders komt
er een extra administratieslag bij. Wij vragen daarom de aandacht voor het
volgende:
o monitor dat cliënt niet dupe wordt van deze administratieve
u-bocht constructie
o borg dat noodzakelijke toegang naar extramurale zorg in
2016 tijdig wordt geregeld

o communiceer naar betrokken cliënten over deze
veranderingen en begeleid ze zodat zij gebruikmakend van
eigen kracht en regie meedenken en werken aan de nieuwe
situatie ingaande 2016 Daar zal immers het zorgkantoor
niets in gaan betekenen.
•

Cliëntondersteuning en decentralisatie MEE

Ons advies is de cliëntondersteuning eenduidig en voor het gehele sociaal domein te
organiseren. In een van de komende vergaderingen van de Participatieraad zullen
wij nader geïnformeerd worden over de stand van zaken omtrent de decentralisatie
van MEE. De toegezegde ombudsfunctie kan onderdeel uitmaken van de regeling
cliëntondersteuning.
•

PGB

Het is goed om te lezen dat de gemeente ten aanzien van het Persoonsgebonden
Budget geen nadere voorwaarden stelt anders dan de wet voorschrijft. In ons advies
op de Verordening maatschappelijke ondersteuning komen we hier nog op terug.
•

Tegenprestatie Participatiewet

De Participatieraad ondersteunt het voorgenomen - ruimhartige - beleid van de
gemeente Haarlem omtrent het vragen van een tegenprestatie naar vermogen van
belanghebbende. Wel willen wij hierbij opmerken dat dit beleid niet mag leiden tot
willekeur of ongelijke behandeling. In ons advies op de verordening tegenprestatie
komen wij met een nadere toelichting.
Tot zover onze opmerkingen,
Met vriendelijke groet,

Ruth Nelemaat
Voorzitter Participatieraad Haarlem

