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Betreft: reactie op conceptverordeningen WMO 2019, Jeugdhulp 2019 en Tegemoetkoming
sociaal medische indicatie Kinderopvang Maasdriel
Met deze brief reageert de Participatieraad Maasdriel (PrM) op de op 20 februari jl. via mail
voor advisering voorgelegde conceptverordeningen.
Wij vinden de concepten in het algemeen helder en volstaan met enkele opmerkingen.
Met betrekking tot de conceptverordening WMO 2019, stellen wij ten aanzien van artikel 6,
sub 3, onder e, voor dat duidelijk wordt aangegeven dat een onafhankelijke deskundige dit
beoordeelt, iemand die zicht heeft op de ontwikkelingen als gevolgd van een beperking.
Reactie: in deze verordening zijn de hoofdlijnen opgenomen. Hoe en door wie dit wordt
vastgesteld wordt geregeld in nog op te stellen beleidsregels die door het college worden
vastgesteld.
Met betrekking tot de conceptverordening Jeugdhulp 2019 stellen wij het volgende voor:
- bij art. 2.1 onder 2 a, ook opnemen de medisch specialist en de psycholoog in de
specialistische GGZ
- bij art. 3.4 onder 1b aangeven dat er sprake is van een vermoeden
- bij art. 4.2 onder 1a aangeven dat het met het oog op het waarborgen van de kwaliteit van
de hulpverlening belangrijk is dat iemand is ingeschreven in het kwaliteitsregister jeugd
(SKJ)
- bij art. 4.2 onder 1b aangeven dat iemand SKJ geregistreerd moet zijn en/of dat iemand
aantoonbare deskundigheid en kwalificaties moet hebben
- bij art. 5.1 onder 1 zelfde suggestie
- bij 5.4 onder 2: suggestie is om expliciet de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg
waaraan iedere zorgaanbieder moet voldoen, te noemen
Met betrekking tot de conceptverordening Tegemoetkoming sociaal medische indicatie
Kinderopvang Maasdriel 2019
- Bij art. 5 onder a, c: noodzakelijk is niet alleen informatie maar ook een
toelichting/onderbouwing waarom iemand in aanmerking komt voor een sociaal
medische indicatie.
Reactie: dit nemen we op in de toelichting.
Ook missen we een algemene toelichting op het concept.
Reactie: wordt alsnog opgesteld.
Met vriendelijke groet,
Thea van Doornmalen - Nendels
Voorzitter a.i. Participatieraad Maasdriel
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