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VERZONDEN 2 2 JAN. 20W 
Geachte heer van der Heiden, 

Wi j hebben u gevraagd om advies te geven op de Verordening eigen bijdrage maatschappelijke 
opvang 2014. 
Op 16 december 201 3 hebben wij dit advies van u mogen ontvangen. Het advies is besproken 
met een vertegenwoordiger van de cliëntengroep OGGz, met u als voorzitter van de sociale 
raad en de beleidsmedewerker OGGz. Er is voor deze procedure gekozen vanwege de termijn 
to t vaststelling van de verordening en de wettelijke verplichting. 

U heeft twee opmerkingen, waarop wij willen reageren. 
1. Deze regelingen is voor het jaar 2014, in 2015 word t het gehele regime rond de W m o -

voorzieningen gewijzigd waar het gaat om overheveling van Awbz naar W m o , wij 
zullen dan opnieuw naar deze regeling kijken. 

De nieuwe W e t W m o is in voorbereiding. Naar verwachting gaat deze vanaf I januari 
2015 van kracht. Hierna zullen alle verordeningen, die onder de huidige W m o vallen 
opnieuw moeten worden vastgesteld. Deze verordening valt hier ook onder en zal 
opnieuw aan u worden voorgelegd. 

2. U vraagt om deze regeling ook onder aandacht te brengen van de regiogemeenten en 
haar vertegenwoordigende raden (Wmo-raden, participatieraden). 
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Wi j zullen de regionale Wmo-raden op de hoogte brengen van dit besluit. W i j zullen dit doen 
via de regionale OGGz-ambtenaren. 

Tot slot willen wij u bedanken voor u snelle reactie om te komen to t dit advies. 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

secretaris burgemeester 



Advies betreffende: "Verordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang 2014" 

Doetinchem: 16 december 2013 

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: 

B 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 

B 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 


