Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
Advies: RaadSD20161020
Rijen, 20 oktober 2016
Betreft: Advies blijverslening

Geachte leden van het College van de gemeente Gilze en Rijen,
Hieronder vindt u het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen uitgebracht op
20 oktober 2016.
Het betreft een advies op het memo met kenmerk 16int10863 behorend bij de verordening
blijverslening gemeente Gilze en Rijen en op deze verordening zelf.
De Adviesraad wil in de eerste plaats haar waardering uitspreken over de beleidsgedachte
achter deze verordening. De Adviesraad is blij dat de gemeente zich zo actief inzet om
burgers te steunen in het langer comfortabel in de eigen woning kunnen blijven wonen. Wel
heeft de Adviesraad een aantal vragen en adviezen. Deze vind u onderstaand.
Doel en beoogde doelgroep van de blijverslening:
De Adviesraad heeft kennis genomen van het memo. De Adviesraad vraagt zich af op welke
vraag deze regeling een antwoord is. Wanneer kan vanuit de WMO de benodigde aanpassing
niet gefinancierd worden en is het noodzakelijk om deze regeling in te zetten?
Daarmee samenhangend vraagt de Adviesraad zich af waarom er een zorgindicatie nodig is
om een aanvraag te kunnen doen o de blijverslening? Immers als er een zorgindicatie is zou
volgens de Adviesraad de gemeente vanuit de WMO wet verplicht zijn de woningaanpassing te
financieren. Of eventueel met de cliënt te besluiten dat verhuizen passender is.
Wanneer is sprake van levensloopbestendig maken van een woning als de zorgindicatie
verplicht is? Of betreft de doelgroep voornamelijk personen die nu nog geen zorgzwarte
hebben in de zorgindicatie die nu een woningaanpassing vanuit de WMO rechtvaardigt maar
die duidelijk op termijn wel woningaanpassing behoeven?
De Adviesraad denkt dat het goed is te bekijken of ook burgers zonder bestaande
zorgindicatie maar met een met goede onderbouwing ook toegang moeten kunnen krijgen tot
deze lening. Denk aan personen met een degeneratieve aandoening of naderende ouderdom
en een woning die daar op korte termijn niet passend meer bij is.
De kosten worden rechtstreeks aan de aannemer of uitvoerder uitgekeerd. Dit lijkt op een ZIN
constructie. Waarom wordt dit niet volledig als een ZIN op basis van de zorgindicatie
verstrekt?
Advies bij het doel en beoogde doelgroep van de blijverslening: De Adviesraad adviseert
daarom in kaart te brengen wanneer iemand met een zorgindicatie geen recht heeft op
woningaanpassing vanuit de WMO maar wel vanuit de blijverslening. En dit duidelijk mee te
nemen in de communicatie. De Adviesraad adviseert om het mogelijk te maken met ene
goede onderbouwing in plaats van een bestaande zorgindicatie ook toegang te kunnen krijgen
tot de blijverslening.

Kosten en financiering van de blijverslening:
De Adviesraad begrijpt dat er een budget begroot is. Wat gebeurd er als er meer aanvragen
binnenkomen dan waarin het budget voorziet? Is er extra budget? Indien er geen extra
budget is, waar kan men dan terecht met de aanvraag?
Voor wie zijn de interne en externe rente en uitvoeringskosten?
Wat gebeurd er bij onvoorziene zaken of meerkosten?
Advies bij de kosten en financiering van de blijverslening: De Adviesraad adviseert deze
vragen nader uit te werken en mee te nemen in de communicatie.
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Procedure rondom de aanvraag: In artikel 6 van de verordening leest de Adviesraad
dat de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente en de SVn van toepassing is op
de verordening. De Adviesraad vraagt zich af of de burger geraakt kan worden door
bepalingen uit die Deelnemingsovereenkomst of wanneer bijvoorbeeld deze
overeenkomst gestaakt wordt.
In artikel 8 staat dat de aanvraag begeleid moet worden door een planning. De
Adviesraad vraagt zich af of dit niet erg gedetailleerd is.
De aanvraag kan worden afgewezen of ingetrokken indien het budget niet toereikend is,
staat in artikel 9. Om aan de aanvraagprocedure te voldoen zoals weergegeven in artikel
8 moet de cliënt mogelijk al kosten maken. (denk aan aanvraag van financieel advies of
ene bouwkundige keuring etc). De Adviesraad is van mening dat wanneer een cliënt
dergelijke kosten maakt het niet redelijk is dat deze de kosten moet dragen indien door
ontoereikend budget of andere, niet de cliënt aan te rekenen zaken, de aanvraag wordt
afgewezen.
Advies bij de procedure rondom de aanvraag: De Adviesraad zou graag inzage hebben in
de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente en de SVn zoals genoemd in artikel 6.
Of ten minste op die punten waar bepalingen uit deze overeenkomst de burger kunnen
raken.
De Adviesraad adviseert en stelt voor om in plaats van een planning een maximale
termijn waarbinnen het project moet zijn afgrond te vragen.
De Adviesraad adviseert om zo te bepalen hoe om te gaan met de in de procedure door
de cliënt gemaakte kosten indien de aanvraag wordt afgewezen om andere redenen dan
een niet complete aanvraag.
De Adviesraad adviseert om in de verordening duidelijk op te nemen dat bij afwijzing van
de beschikking gebruik gemaakt kan worden van de beroep en bezwaar procedure.
Communicatie en bekendmaking
De Adviesraad vraagt zich af wat bedoelt wordt met de “gebruikelijke wijze” van
communiceren?
Advies communicatie: De Adviesraad adviseert om ook de WMO consulenten te
betrekken bij de communicatie.
Pers / media
In de pers leest de Adviesraad dat er aanpassingen zijn aangebracht in de verordening
naar aanleiding van vragen door de commissie. Graag heeft de Adviesraad inzage in de
aangebrachte wijzigingen.
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