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Datum/11 maart /2015 

Onze referentie: 
ParRaad / U / 015 / 001 

 

Geachte heer Vlaar, 

 

Onderstaand treft u het advies van de Participatieraad m.b.t.de nota : Toelichting op het Besluit Maatschappelijke 
Ondersteuning Gemeente Montfoort 2015. 
Naast de conclusies die u in het advies aantreft zijn er ook een aantal vragen geformuleerd. 
Graag zouden wij op termijn antwoord willen hebben op de door ons gestelde vragen. 
 

Naar aanleiding van het Besluit Wmo Gemeente Montfoort 2015 (Toelichting op Besluit) 

Artikel 1 Hoogte PGB 
 
Er worden vier voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor een PGB (a-d) 
Artikel 1.c vermeldt dat voor extramurale maatwerkvoorzieningen ten hoogste 50% van de kostprijs wordt vergoed 
in relatie tot dezelfde maatwerkvoorziening als die in natura zou worden verstrekt. 
Deze bepaling zou in strijd kunnen komen met artikel 1.b die bepaalt dat de PGB de cliënt in staat moet stellen 
effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen. 
 
In bijlage 3 Tarieven PGB Huishoudelijke hulp  
 
Hierin zijn de volgende tarieven vermeld: 
HH0 € 14,35 
HH1 € 18,07 
HH2 € 22,10 
Deze tarieven voor Hulp bij het huishouden komen niet overeen met de bepaling van artikel 1.c; de hulp bij het 
huishouden is een dienst die wordt ingekocht en valt onder de bepalingen van artikel 1. 
(zie  art. 1.2) 
 
Conclusie:  
De bepaling in artikel 1c kan strijdig zijn met artikel 1.b 
De vastgestelde bedragen voor hulp bij het huishouden zijn niet in overeenstemming met de algemene bepalingen 
van artikel 1 van het Besluit Wmo 2015 
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Bijlage 1: Richtlijnen Normuren hulp bij het huishouden 
 
Deze richtlijnen dienen om normuren vast te stellen voor activiteiten die in een bepaalde situatie van toepassing 
kunnen zijn. Uit jurisprudentie blijkt, dat voor het vaststellen van normtijden inzake hulp bij het huishouden, in 
beginsel is toegestaan, maart deze wel moet zijn gebaseerd op een voorafgaand zorgvuldig onderzoek die de 
besluitvorming kunnen dragen. 
Daarbij komt, dat het hanteren van normtijden op gespannen voet staat met het begrip maatwerk waarop de 
WMO is gebaseerd. 
 
De in het Besluit 2015 gehanteerde richtlijnen zijn rigide en houden geen rekening met de persoon van de 
aanvrager en de omstandigheden. 
De richtlijnen voor Normuren is een maatwerkvoorziening per definitie omdat deze pas in werking treedt als de 
algemene voorziening(en) niet toereikend zijn. 
 
Conclusie: 
De richtlijn normuren hulp bij het huishouden houdt geen rekening met de persoon van de aanvrager en de 
omstandigheden. Het is niet duidelijk op grond van welk onderzoek de richtlijn is gebaseerd. 
Van maatwerk kan hier dan ook geen sprake zijn.  
 
Artikel 6 Betrekken van ingezetenen bij het beleid 
 
Ad 2: Het college betrekt de Participatieraad in een zo vroeg mogelijk stadium van de beleidsvorming of het 
evalueren van reeds vastgesteld beleid. 
 
Opmerking: 
De Participatieraad zou graag zien dat zij ruim op tijd stukken ter advisering aangeleverd krijgt. 
De Participatieraad heeft dan gelegenheid om een gedegen advies voor te bereiden. 
 
Om niet in het ongewisse te blijven is het sterk aan te bevelen dat reacties op de door de Participatieraad 
uitgebrachte adviezen zo spoedig mogelijk naar de Participatieraad teruggestuurd worden. 
Ondanks afspraken over bovenstaande is helaas gebleken dat dit in de praktijk niet goed verloopt. 
 
Tot zover onze conclusies , aanbevelingen en vragen. 
 
 
Namens de werkgroep Zorg en Wonen 
Participatieraad Montfoort 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Els Wentzel 
Wout Ruberg 
Aad v.d. Veen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


