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Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021

23 DEC. 2020

Geacht college,
Als Welzijnsraad hebben wij in onze vergadering van 9 december 2020 onder meer gesproken
over de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021.
We hebben hierover een aantal opmerkingen en verzoeken u deze mee te nemen in de
uitwerking van de beleidsregels:
De teksten zijn moeilijk te lezen, voor ons als Welzijnsraadsleden, maar daardoor
waarschijnlijk ook voor de inwoners
In punt 2.4 wordt gesproken over de opleiding huishoudelijk medewerker via het
Graafschap College. Vriendelijk verzoeken wij u aan de omschrijving toe te voegen : of
een vergelijkbare opleiding", want de kans bestaat dat ook andere onderwijsinstellingen
deze opleiding aanbieden in vergelijkbare vorm
In paragraaf 1.4.1 (blz. 6) wordt gesproken over wlz indicaties. In de praktijk is het niet
duidelijk dat bij een wlz indicatie nog steeds gebruik kan worden gemaakt van
voorzieningen als dagbesteding, maar dat deze voorziening door de gewijzigde indicatie
uit een ander budget wordt betaald. Vriendelijk verzoeken wij u de omschrijving te
verduidelijken
Aanvullend hebben wij de vraag of de respijtzorg ook aanwezig blijft, wanneer iemand al
een wlz indicatie heeft en nog thuis woont vanwege de aanwezige wachtlijsten.
We vertrouwen erop dat in 2021 een volgende stap zal worden gezet naar een betere
leesbaarheid van de beleidsregels.
We zien uw reactie graag tegemoet. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Met vriengtelijke groet,
Welzijnsraad gemeente Berkelland,
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