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Betreft: Advies inzake Wijziging verordening WMO 2015 | Wijziging Verordening

Jeugdhulp gemeente Woerden 2015

Geacht college en geachte leden van de gemeenteraad,
Door het college is aan ons verzocht een advies uit te brengen bij de voorgenomen wijziging
van de gemeentelijke verordening WMO 2015. Daarnaast ontvingen wij het Raadsvoorstel
inzake de wijziging van de verordening Jeugdhulp. Beide wijzigingen leiden tot nieuwe
verordeningen WMO 2020 en Jeugdhulp 2020. De scope van dit advies heeft betrekking op
beide voorgestelde wijzigingen.
Wij kunnen ons in hoofdlijnen vinden in de door het college voorgestelde wijzigingen.
Ten aanzien van één voorstel van wijziging in beide regelingen hebben wij echter enkele
kanttekeningen;
Wijziging verordening WMO 2015
• Het betreft de passage in het nieuwe artikel 13 lid 1 waarin wordt gesproken van de
mogelijkheid de uitbetaling van de PGB tot een maximum van 13 weken op te
schorten als er sprake is van “een ernstig vermoeden” van een omstandigheid als
bedoeld in artikel 8.1.4. eerste lid van de wet. In de toelichting bij deze wijziging
schrijft het college dat dit artikel het mogelijk maakt “om gedurende een
fraudeonderzoek bij een pgb de betalingen aan de zorgverlener stop te zetten als er
een reëel vermoeden van fraude is”. De PGB-houder is veelal in hoge mate
afhankelijk van de hulp die wordt ingekocht. Het opschorten kan ertoe leiden dat
deze hulp dan plotseling wordt gestaakt.
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Wijziging Jeugdhulp gemeente Woerden
• Ook hier wordt voorgesteld om bij een ernstig vermoeden van fraude het pgb op te
schorten dan wel stop te zetten.
Voor beide wijzigingen vragen wij ons af of:
- Deze wijziging proportioneel is.
- Het verantwoord is wanneer, door het abrupt onmogelijk maken van de hulp, niet kan
worden voorzien in de noodzakelijke zorg.
- Het vanwege de transparantie niet beter is, naast de reguliere wijze van bekendmaking, ook
op andere manieren ruchtbaarheid te geven aan de maatregelen.
Wij stellen u voor de regelingen dusdanig te wijzigen zodat deze recht doen aan het
hierboven gestelde.
In beide wijzigingen is opschorting van 13 weken genoemd om een onderzoek af te ronden.
Wanneer er inderdaad achteraf sprake is van onrechtmatigheid of fraude dan is het terecht dat
de betalingen worden gestopt en zelfs teruggevorderd. Het is wel gewenst dat de PGB-houder
wordt ingelicht over dit vermoeden en het onderzoek wat is gestart zodat de PGB-houder
tijdig maatregelen kan nemen. Wij geven u in overweging om de betreffende artikelen in die
zin aan te passen.
Graag zien wij uw reactie op het bovenstaande tegemoet.
Met vriendelijke groet

Rob Kotvis,
Voorzitter Participatieraad Woerden
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