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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door Ruud Niewold van de Fractie van D66 over 'verkorte indicaties'

Beantwoording van de vragen:

1. Voor hoeveel kinderen in onze gemeente zijn dit jaar kortlopende beschikkingen - 3 tot 6
maanden - afgegeven?
Er zijn 54 beschikkingen uitgegaan met een geldigheidsduur van 0 - 6 maanden; dit is 41 ĥ van het totaal
aantal beschikkingen. Zie de tabel hieronder.
0

Geldigheidsduur beschikking
0 - 6 maande n
6 - 1 2 maande n
1 - 3 jaar
3 - 5 jaar
TOTAAL

Aantal per 1 januari 2015
54
66
11
2
133

Percentage
41
50
8
1

2.

Klopt het dat het afgeven van kortlopende beschikkingen gemeentelijk beleid is? Bent u het met
de D66-fractie eens dat het wenselijk is dat langdurige ziektebeelden ook van langdurige
beschikkingen worden voorzien, en kortdurende van kortlopende?
In ons beleid maken we onderscheid tussen de indicatie van een aandoening/beperking van een inwoner
en de afspraken voor maatwerkondersteuning (be schikking). Een indicatie kan een langdurig karakte r
hebben. Zo blijft de indicatie 'autisme' een leven lang van toepassing. Bij het bepalen van de duur en
doorlooptijd van een beschikking kijken we echter naar de concrete omstandigheden. In (gezins)situaties
die sterk aan veranderingen onderhevig zijn, zoals vaak bij kinderen het geval is (gezien hun ontwikkeling),
wordt een beschikking voor een maatwerkvoorziening voor een kortere doorlooptijd afgegeven,
bijvoorbeeld vooreen halfjaar. Er wordt dan geëvalueerd met ouders, verzorgers, kind en hulpverleners
hoe het gaat, of het doet wat het beoogt en wat er daarna aan maatwerkvoorziening nodig is. Dit doen we
o.a. om feeling te krijgen met onze nieuwe 'cliënten', met de nieuwe materie, maar vooral om een passende
voorziening op maat te realiseren in het belang van de inwoner. Hie rvan kan natuurlijk worden afgeweken
als de situatie stabiel is en de voorziening goed op maat is vast te stellen voor een langere periode. Dan
worden er evaluatiemomenten afge sproke n in het ondersteuningsplan maar loopt de beschikking wel
langer door. Natuurlijk kan een inwoner altijd tussentijds contact opnemen met zijn/ haar vaste consulent
als er iets te bespreken valt of gewijzigd moet worden. Bij een verlenging hoeven inwoners nie t opnieuw
alle informatie te geven maar wordt bestaande informatie meegenomen.
3. Hoeveel uur werk kost het de gemeente als zij dergelijke kortlopende beschikkingen afgeeft?
Het werk zit met name in het begeleiden van de inwoner naar een persoonlijk ondersteuningsplan, exact
passend bij hetgeen hij/ zij aan resultaten wil bereiken. Dat is dus vanaf het eerste contact met de inwoner.
Bij het aflopen van het ondersteuningsplan zal met name geëvalueerd worden wat in het
ondersteuningsplan als te behalen resultaat is vastgesteld. Het ondersteuningsplan wordt aangepast aan

de vernieuwde inzichten en eventuele gewijzigde doelen en te behalen resultaten. Normaal kan dit op basis van 1 gesprek. Dit kost inclusief verwerking/administratie en reistijden 2 tot 2,5 uur. We zoeken naar een
optimale mix tussen de inzet van onze tijd versus doelmatigheid van ingezette zorg. Wij kijken per geval
naar de kosten van onze tijd/tijd van ouders in relatie tot de kosten van de zorg. Normen zullen op basis
van ervaringscijfers tot stand komen.
4. Veel trajecten duren langer dan 3 maanden of 6 maanden. Wat zijn de consequenties voor de
kwaliteit van zorg als in dergelijke trajecten standaard kortlopende beschikkingen worden
afgegeven?
De tabel onder vraag 1 laat zien dat in 59 Zo van de gevallen beschikkingen met een looptijd van langer dan
6 maanden worden afgegeven. Waar het traject met de cliënt vraagt om een beschikking voor een langere
periode, wordt die ook afgegeven. Het is dus niet zo dat beschikkingen standaard kortlopend zijn. De
consequenties van het afgeven van een kortlopende beschikking, zo is de inschatting, zijn juist positief voor
de kwaliteit van de zorg. Het is geen vanzelfsprekendheid meer dat zorgaanbieders langdurende
beschikkingen te vervullen krijgen, waarbij niet of nauwelijks wordt stilgestaan bij de afgesproken resultaten
en waarbij ook niet wordt stilgestaan bij mogelijke afbouw van de 2 lijns zorg en/of verschuiving naar deze
zorg naar 1 en/of nulde lijn. Het afgeven van kortlopende beschikkingen biedt meer gelegenheid om de
voorziening op maat voort te zetten. Het biedt "natuurlijke" evaluatiemomenten die ontstaan door het
aflopen van de beschikking. In een evaluatiegesprek worden de behaalde resultaten gemonitord en worden
doelen bijgesteld, daar waar nodig. Vanzelfsprekend vanuit het perspectief van de inwoner, vastgelegd in
het ondersteuningsplan. Zowel zorgaanbieder als consulent van WoerdenWijzer worden hierdoor scherp
gehouden op hun werkwijze. En beiden doen ervaring op met het bieden van een maatwerkvoorziening.
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Aan de leden van de Raad,
Bijgaand treft u schriftelijke vragen aan van de fractie van D66 inzake verkorte indicaties. Conform het Reglement van Orde heeft
het college dertig dagen (10 juni 2015) om de vragen te bantwoorden.
Met vriendelijke groet,

CL

Milan Lucassen
Plaatsvervangend griffier I raadsadviseur

11 MEI 2G1S
Beh. Ambt.:

email: lucassen.m@woerden.nl
Telnr.: 0348-428619
Werktijden: ma t/m do 09:00 uur tot 17:30 uur,
vrij tot 12:00 uur.
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Dì)

5)

Artikel 40 vragen inzake verkorte indicaties

Voor de vergoeding van professionele zorg of ondersteuning voor een kind met autisme of
een ander probleem heeft een ouder een beschikking van de gemeente nodig. Daarin staat
welke zorg je kind nodig heeft, hoe veel en hoe lang.
Wij hebben begrepen dat meerdere ouders van Woerdenwijzer te horen hebben gekregen
dat hun kinderen voor 3 maanden of een half jaar een beschikking hebben gekregen. En
dat het afgeven van kortlopende beschikkingen voorlopig het beleid is.
De fractie van D66 vindt dit verontrustend nieuws: het afgeven van korte indicaties is
slecht voor ouders van kinderen met langdurige ziektebeelden. En het geeft extra
bureaucratie - en dus extra werk - voor zowel ouders als gemeente.
In verband hiermee heeft de D66 fractie de volgende artikel 40 vragen aan het college:
1) Voor hoeveel kinderen in onze gemeente zijn dit jaar kortlopende beschikkingen - 3 tot
6 maanden - afgegeven?
2) Klopt het dat het afgeven van kortlopende beschikkingen gemeentelijk beleid is? Bent u
het met de D66-fractie eens dat het wenselijk is dat langdurige ziektebeelden ook van
langdurige beschikkingen worden voorzien, en kortdurende van kortlopende?
3) Hoeveel uur werk kost het de gemeente als zij dergelijke kortlopende beschikkingen
afgeeft?
4) Veel trajecten duren langer dan 3 maanden of 6 maanden. Wat zijn de consequenties
voor de kwaliteit van zorg als in dergelijke trajecten standaard kortlopende beschikkingen
worden afgegeven?

Op bovenstaande vragen vernemen wij graag, met een nadere toelichting, uw reactie.
Namens de fractie van D66
Ruud Niewold

