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Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Eersel
Postbus 12
5520 AA Eersel

Eersel, 10 september 2020
Betreft: Advies beleidsregels Wmo Kempengemeenten 2020
Geacht college,

Hierbij treft u ons advies aan aangaande de beleidsregels Wmo Kempengemeenten 2020.
De adviesaanvraag heeft betrekking op wijzigingen op de volgende beleidsregels:
1. Taxbus
2. Hulp bij het huishouden
3. Woontechnische of bouwkundige woningaanpassingen
1. Taxbus
De adviesraad heeft kennis genomen van de wijziging van zones naar kilometers.
2. Hulp bij het huishouden
De adviesraad heeft kennis genomen van het door HHM uitgevoerde onafhankelijke en
objectieve onderzoek naar de normtijden en het nieuwe protocol.
Al eerder is in een vorige reactie aangegeven dat wij hulp bij het huishouden als een basale
zorgfunctie zien in het kader van signalering en preventie. Wij vragen u dan ook dit zichtbaar te
laten terugkomen in de expliciete benoeming van de indirecte tijd.
Onder 3.4 “Particuliere huishoudelijke hulp” geeft u aan dat, indien er bij een aanvraag al sprake
is van de inzet van particuliere huishoudelijke hulp, deze in mindering wordt gebracht op de
maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. Deze opstelling acht de adviesraad principieel
onjuist. Recht op de Wmo-maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden dient objectief te
worden getoetst en geïndiceerd, los van het al of niet aanwezig zijn van particuliere hulp.
De adviesraad heeft overigens veel begrip voor het onbedoelde en ongewenste effect voor de
gemeente van de toename van de aanvragen naar deze maatwerkvoorziening als gevolg van de
invoering van het abonnementstarief.
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Wij zijn van mening dat de zorg inkomensafhankelijk moet zijn en pleiten in dat verband dan ook
voor de afschaffing van het abonnementstarief.
In dit verband vinden wij de opstelling van de gemeente Reusel-de Mierden over een eigen
bijdrage van de cliënt, zoals op pag, 6 van de beleidsregels opgenomen, een goede suggestie en
vragen u wat het standpunt van het college hierover is.
3. Afwegingskader woningaanpassingen
Een heldere notitie met naar ons inzicht goede afwegingen.
Bij de afweging woningaanpassing of verhuizen zouden wij graag zien dat de sociale omgeving
van de cliënt een hoge prioriteit heeft.
Een delegatie van de adviesraad heeft na ons advies over beleidsregels Wmo 2019 met de
verantwoordelijke wethouder, beleidsambtenaar en Wmo consulenten overleg gevoerd en
informatie uitgewisseld. Graag zouden wij mede naar aanleiding van bovenstaande ook dit jaar weer
een dergelijke bijeenkomst georganiseerd zien.
Met hartelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Eersel
P. Bunnik, voorzitter
R. Castelijns, secretaris
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