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Advies Wmo verordening 2018 en Uitvoeringsregels 2018

Geacht college,

De Participatieraad heeft de concept verordening Wmo 2018, de
uitvoeringsregels en het uitvoeringsbesluit Wmo 2018 ter advisering
ontvangen.
De nieuwe verordening is een omvangrijk document geworden waarin o.a.
naast algemene beleidspunten ook de algemene criteria en resultaten per
voorziening zijn opgenomen. De achterliggende gedachte dat de burger in de
verordening kan terugvinden waar hij recht op heeft is een goede zaak. Maar
in het kader van de toegankelijkheid ziet de Participatieraad graag, eventueel
per voorziening, een vertaling van de verordening in een makkelijk leesbare
tekst met gebruik van pictogrammen.
De Participatieraad heeft in de voorliggende periode advies uitgebracht over
de diverse beleidsonderwerpen binnen de Wmo, aangezien er in deze
verordening geen nieuw beleid is opgenomen zien wij geen aanleiding om
nu opnieuw inhoudelijk te adviseren.
De Participatieraad is positief over de werkwijze van de omgekeerde toets,
waarbij eerst wordt gekeken naar wat de burger nodig heeft en vervolgens
naar de wet- en regelgeving. De Participatieraad is dan ook verheugd dat de
verordening en uitvoeringsregels ook daadwerkelijk de ruimte bieden om
rekening te houden met persoonlijke mogelijkheden en omstandigheden.
Uiteindelijk is het doel dat de Haarlemse inwoner de ondersteuning krijgt die
het beste bij zijn of haar situatie past.
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Voor wat betreft de in de verordening genoemde klachtenregeling willen wij
nogmaals aandringen op een eenduidige klachtenregeling voor het sociaal
domein inclusief een laagdrempelig meldpunt. Conform ons ongevraagde
advies van 11 december 2014 over de inrichting van een ombudsfunctie.
Resteert nog één inhoudelijke opmerking. In de verordening,
Begripsbepalingen hfst 1, art 1.1 wordt gesproken over een “gezond”
persoon. Wij zien dit graag veranderd in een persoon zonder beperking. Het
wekt nu namelijk de indruk dat mensen met een beperking per definitie niet
gezond zijn.

Met vriendelijke groet,

Ruth Nelemaat
Voorzitter Participatieraad Haarlem

