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Geacht college, 

 

Op uw verzoek tot advisering betreffende bovengenoemde notitie willen wij graag ons advies 

uitbrengen. 

Dit advies is besproken met de betreffende ambtenaar, de cliëntgroep OGGZ en de voorzitter. 

In verband met de wettelijke verplichting en het louter procedurele karakter van de notitie en de 

haast om te komen tot een regeling is voor deze weg gekozen waarbij dus niet de complete sociale 

raad betrokken is. Zij is wel geïnformeerd. 

 

Het gaat om een regeling waarbij de cliënten in de crisisopvang een eigen bijdrage moeten betalen. 

Dat gebeurde nu ook al maar werd door de instellingen waar de cliënt geholpen werd geregeld.  

Dat is nu niet meer toegestaan. Het geheel moet nu passen binnen het wettelijk regime van de 

WMO. Dat betekent dat de gemeenten dit met de cliënt moet regelen op naam en waarbij er ook 

gewaakt moet worden voor samenloop van eigen bijdragen. 

 

Het zal duidelijk zijn dat ons advies in deze dan ook formeel is. Het is noodzakelijk het wettelijk 

kader te volgen en uit hetgeen toegelicht is verandert er voor de cliënt in feite niets en is er zelfs een 

verbetering waar het gaat om het voorkomen van cumulatie van eigen bijdragen. 

 

Wij hebben nog een twee tal opmerkingen: 

 

 Deze regeling is voor het jaar 2014, in 2015 wordt het gehele regime rond de WMO 

voorzieningen gewijzigd waar het gaat om overheveling van AWBZ naar WMO, wij zullen 

dan opnieuw naar deze regeling kijken 

 Wij vragen u uitdrukkelijk dit ook onder de aandacht te brengen van de regio gemeenten en 

haar vertegenwoordigende raden ( WMO raden, Participatie raden etc) In het verleden is 

meerdere malen gebleken dat deze onvoldoende op de hoogte waren. Wil het OGGZ beleid 

ook in de regio gedragen worden dan is dit noodzakelijk 

 

 

Hopend u zo voldoende van advies voorzien te hebben  

Namens de Sociale Raad  

 

Leen van der heiden 

Onafhankelijk voorzitter  

 


