Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Dalfsen
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen

Datum: Dalfsen 29 november 2017
Betreft: Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018
Geacht college,
De Participatieraad heeft recent kennis genomen van de nieuwe verordening maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp 2018. Wij waarderen het dat jullie ons hierbij betrekken en ons advies
van waarde achten.
Op dinsdag 28 november jl. hebben enkele leden van de Participatieraad een inhoudelijke toelichting
gekregen van Ilse Veerbeek en Maureen Bijkerk. We hebben het als prettig ervaren dat er op zo’n
korte termijn tijd werd vrijgemaakt en dat in alle openheid onze vragen werden toegelicht.
De participatieraad wil u graag een tweetal adviezen meegeven ten aanzien van de geplande
wijzigingen in de verordening.
Eén van de wijzigingen betreft het invoeren van een eigen bijdrage voor alle maatwerkvoorzieningen
(m.u.v. rolstoelen en voorzieningen voor jeugdigen (m.u.v. woningaanpassingen voor jeugdigen)
zodat iedere inwoner naar draagkracht bijdraagt. Zelf noemt u al als kanttekening dat per 1 januari
2018 een nieuwe wijziging doorgevoerd dient te worden, namelijk dat er een vast en gelijk tarief
komt voor de eigen bijdrage Wmo.
De Participatieraad wil u adviseren om, waar dit kan, alle wijzigingen in één keer door te voeren.
Meerdere veranderingen in een kort tijdsbestek brengen vaak onduidelijkheid met zich mee. Wij zien
graag dat dit voor de inwoners van de gemeente Dalfsen wordt voorkomen.
Ons volgende advies betreft de mantelzorgwaardering. De Participatieraad herkent de wens voor een
vast bedrag. Wij zijn geen voorstander voor het ieder jaar wisselen van het bedrag. Dit jaar wordt het
bedrag al verlaagd van €170 naar €120 om vervolgens verder te verlagen naar €100. Dit omdat wordt
verwacht dat het aantal mantelzorgers de komende jaren verder zal toenemen en het huidige budget
dan niet meer toereikend is. De Participatieraad zou echter graag zien dat de mantelzorgwaardering
€120 blijft. We zijn voorstander voor het volledig gebruiken van het beschikbare budget zodat dit
volledig ten goede komt van het waarderen van de mantelzorgers.
Als laatste zouden wij u graag willen wijzen op enkele kleine, maar verwarrende fouten t.a.v. de
genoemde cijfers in het raadscommissievoorstel aangaande het aantal mantelzorgers en de
mantelzorgwaardering. Op pagina 2 wordt gesproken van de volgende cijfers: 358 mantelzorgers een
waardering van €170, in 2016 502 mantelzorgers met een waardering van €120 en in 2017 zijn er nu
ongeveer 550 mantelzorgers bekend. Op pagina 3, punt 2 wordt per abuis het jaar 2016 tweemaal
genoemd. En op pagina 3 onder de kop financiële dekking wordt gesproken over 502 mantelzorgers
in de 1e helft van 2017 in plaats van de 550 die op pagina 2 worden genoemd.

Met vriendelijke groet,

Xanter Wilhelm
Voorzitter Participatieraad Dalfsen

