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Betreft: Antwoordbrief opmerkingen MBR bij beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

Geacht heer Blok,

Op 22 februari 2021 ontvingen wij van u uw opmerkingen bij de conceptbeleidsregels maatschappelijke
ondersteuning. Hartelijk dank voor het door u uitgebrachte advies. In deze brief en bijbehorende bijlage
reageren wij op uw opmerkingen.

Actualisatie is nodig
Zoals aangegeven in ons adviesverzoek van 21 januari 2021 is een actualisatie nodig omdat autonome
ontwikkelingen, door de raad gemaakte keuzes en jurisprudentie vanuit de achterliggende periode in lijn
met de verordening ook in de lokale regels geborgd moeten worden. Het stuk bevat dan ook geen nieuwe
beleidskeuzes maar sluit aan bij de huidige uitvoeringspraktijk zoals vastgelegd in de Verordening
Maatschappelijke Ondersteuning Ridderkerk 2019.

Verordening en beleidsregels 2022 in voorbereiding
Tevens werken wij aan een verordening en beleidsregels die passen bij de nota Integraal Beleid Sociaal
Domein en de inkoop van Hulp bij het Huishouden en Wmo begeleiding. In ons adviesverzoek hebben wij
aangegeven uw opmerkingen en aanbevelingen in beraad te nemen bij het opstellen van deze stukken

Overzicht actualisaties
Met deze actualisatie sluiten de beleidsregels weer aan op de eerder door de raad vastgestelde
verordening en de uitvoeringspraktijk. Naast tekstuele aanpassingen zijn onder andere de volgende
inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd:
• de onderzoekselementen (pag. 8.) zijn in lijn met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep

(ECLI:NL: CRVB:2018:1 113) aangepast;
Voorwaarde van PGB-vaardigheid is aangevuld (pag. 18), dit om misstanden en (onbedoelde) fraude
te voorkomen ;
de maximale duur van vijf jaar van de indicaties Hulp bij het huishouden (pag. 24) is naar aanleiding
van motie herindicatie afgeschaft;
Het normkader begeleiding (pag. 53-55) is aangepast aan de nieuwe klasse indeling.
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Ook sluiten de beleidsregels met deze actualisatie weer aan op de verordening. De volgende onderdelen
die voorheen waren opgenomen in de beleidsregels zijn in 2018 verplaatst naar de verordening. Om
overlap te voorkomen zijn deze nu uit de beleidsregels verwijderd. Het gaat onder andere om het
volgende :
+ klachtenregeling
• melding van huiselijk geweld en kindermishandeling
• melding van calamiteiten
• kwaliteitseisen voor maatwerkvoorzieningen.

Tenslotte sluit het besluit met deze actualisatie ook weer aan op de verordening en de actualiteit. Onder
andere zijn per onderdeel de juiste tarieven opgenomen en is de tekst van de eigen bijdrage aangepast
aan de actualiteit van het abonnementstarief

Reactie op algemene opmerkingen
1. Gewone taal: u vraagt aandacht voor gewone taal en adviseert het opstellen van een aangepaste

versie voor cliënten. Graag nemen wij uw advies in beraad bij het opstellen van de verordening en
beleidsregels 2022

2. Afkortingen: u adviseert een lijst met afkortingen op te nemen. Het is gebruikelijk om voor afkortingen
te verwijzen naar hogere regelgeving. In dit geval onder andere de Verordening Maatschappelijke
Ondersteuning Ridderkerk 2019 en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Juist ook omdat
de beleidsregels niet op zichzelf staan, maar een uitwerking zijn van de hiervoor genoemde
regelgeving. Wij nemen uw advies over en voegen een lijst met afkortingen toe

3. Bezwaar en klachtenregeling: u geeft aan dat de mogelijkheid tot bezwaar niet is opgenomen en dat
de klachtenregeling ontbreekt. Beide zijn echter opgenomen in de Verordening Maatschappelijke
Ondersteuning Ridderkerk 201 9. De verordening, de beleidsregels en het besluit vormen samen de
lokale uitwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Inhoudelijke reactie op uw opmerkingen in de bijlage
In de bijlage vindt u een overzicht met uw opmerkingen en onze reactie hierop

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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