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Geachte heer Struijs,
Op 3 mei 2021 ontvingen wij van uw adviesraad het advies over het voorstel tot wijziging van de
Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden. Hieronder treft u
onze reactie op het advies aan, waarbij we enkel ingaan op de punten die de aanpassingen per 1 januari
2022 betreffen. Ten aanzien van de overige punten stellen wij voor om deze separaat te bespreken
tijdens een overleg met de adviesraad.
Onderscheid auto en rolstoelauto
In artikel 4.2 lid 2 Verordening zijn de pgb-bedragen opgenomen voor het gebruik van een aantal
vervoersmiddelen. Deze zijn een-op-een overgenomen uit het huidige Besluit maatwerkvoorzieningen
maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Het gaat hier om een vergoeding voor het reizen met het
betreffende vervoermiddel, dus niet om de pgb-bedragen voor een eventuele aanpassing.
Een autoaanpassing is een andere maatwerkvoorziening, waarvoor desgewenst een persoonsgebonden
budget kan worden verstrekt. Dat persoonsgebonden budget wordt bepaald op de kosten van de
noodzakelijke autoaanpassing.
Bij de taxi en rolstoeltaxi wordt een onderscheid gemaakt, omdat een verschil is tussen de voorrijkosten
bij vervoer bij een gewone taxi of een taxi die is ingericht voor het vervoer van personen die in een
rolstoel zitten. Dat onderscheid in de voorrijkosten is geregeld in de Regeling maximumtarief tarieven
taxivervoer. Bij het vervoer per (eigen) auto is geen sprake van voorrijkosten, zodat daar geen
onderscheid hoeft te worden gemaakt tussen een tarief voor het reizen per gewone auto of per
rolstoelauto.
Eigen kracht
Bij het geven van huishoudelijke ondersteuning door iemand uit de eigen omgeving maakt de Wmo 2015
onderscheid tussen huisgenoten, die gebruikelijke hulp kunnen verlenen en de hulp van andere
personen, hetgeen wordt aangeduid als mantelzorg. Voor zover de huisgenoten gebruikelijke hulp
kunnen verlenen of sprake is van mantelzorg door anderen, wordt geen maatwerkvoorziening
huishoudelijke ondersteuning verstrekt. Dat is geregeld in artikel 2.3.5, derde lid Wmo 2015.
Gebruikelijke hulp is de hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden
verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten (zie artikel 1.1.1 Wmo
2015). Van de huisgenoten wordt dus, rekening houdend met hun eventuele beperkingen, verwacht dat
zij ondersteuning bij de huishoudelijke taken bieden.
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De hulp die de gebruikelijke hulp overstijgt, wordt wel aangeduid als mantelzorg. Dat geldt ook voor de
ondersteuning die niet-huisgenoten bieden. Het Drechtstedenbestuur kan alleen rekening houden met
mantelzorg die daadwerkelijk beschikbaar is bij het bepalen van de huishoudelijke ondersteuning. Er is
geen sprake van mantelzorg als de hulpverlener voor diens diensten een betaling verlangt.
Indien geen of onvoldoende sprake is van gebruikelijke hulp of mantelzorg, kan een maatwerkvoorziening
huishoudelijke ondersteuning worden verleend. De cliënt kan kiezen voor een persoonsgebonden budget.
Indien de cliënt voldoet aan de criteria om voor een persoonsgebonden budget in aanmerking te komen,
ontvangt de huishoudelijke ondersteuning in de vorm van een persoonsgebonden budget.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het Drechtstedenbestuur,

N. van Mourik MPA
secretaris

mr. A.W. Kolff
voorzitter

Kopie aan: Drechtraad
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