Cliëntenraad
Gemeente Beuningen

Aan het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Beuningen

Datum

: 8 augustus 2019

Uw contact

: J.M.M. Revenberg (voorzitter)

Onderwerp

: Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Beuningen 2019

Geacht college,
In reactie op uw verzoek om u en de raad te adviseren over het raadsvoorstel tot vaststelling van de
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Beuningen 2019, merken wij
het navolgende op.
Wij kunnen instemmen met voornoemde verordening. Desondanks hebben wij een paar vragen die
wat verheldering zouden moeten brengen.
In het raadsvoorstel geeft u aan dat het beoogde effect van de vernieuwde verordening moet zijn dat
deze verordening zowel cliënten als verwijzers helderheid dient te verschaffen over het in Beuningen
gevoerde beleid.
Dat betekend dat u over de inhoud van de verordening in overleg moet treden met cliënten en verwijzers. Het hebben van een communicatieplan is, naar ons oordeel, daarbij noodzakelijk. Cliënten
behoren op tijd en in voor hen begrijpelijke taal over de veranderingen te worden geïnformeerd.
Goede communicatie dient ons inzien vergezeld te gaan met de juiste begeleiding. Cliënten dienen
hun hulpvraag te beschrijven en aan te geven welke mogelijke oplossingen volgens hen nodig
zijn(persoonlijk plan). Daarbij is begeleiding/ondersteuning noodzakelijk.
Wij missen in de verordening en in het raadsvoorstel de aandacht voor bedoelde begeleiding.
In 3.1 en 3.2 van het raadsvoorstel besteedt u aandacht aan de aanscherping van het pgb beheer. Wij
missen daarbij de mogelijkheid dat een bewindvoerder het pgb beheert. Dat kan ook een nietfamilielid zijn maar wel een door de kantonrechter als financieel beheerder benoemd persoon.
Artikel 2 lid 6 vraagt om wat verheldering. In bedoeld lid wordt opgemerkt dat een cliënt alleen een
beschikking krijgt wanneer hij/zij er om vraagt. Het eigene van een maatwerkvoorziening is dat de
hulpvrager een beschikking krijgt waartegen hij/zij eventueel bezwaar en beroep kan aantekenen.
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Het kan toch niet zo zijn dat, wanneer de cliënt het niet eens is met de hulp die hij/zij krijgt, het aantekenen van bezwaar niet mogelijk is omdat er geen beschikking is afgegeven.
In art. 9 lid 1 onder g wordt opgemerkt dat er geen maatwerk voorziening wordt verstrekt wanneer
de cliënt die maatschappelijke ondersteuning vraagt geen of onvoldoende eigen verantwoordelijkheid heeft getoond. Naar ons oordeel zijn dat vaak de mensen die het hardst hulp nodig hebben!.
In art. 14 lid 9 van de verordening wordt gesteld dat de kosten van het pgb beheer niet uit het pgb
betaald mogen worden. Dat staat haaks op art. 14 lid 2van de verordening waar van professioneel
pgb beheer wordt verwacht dat dat tegen marktconform tarief gebeurt.

Met vriendelijke groet,
namens de Cliëntenraad,

Jan Revenberg (voorzitter)
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