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Inhoud advies
Hoofdstuk 1 en 9

Toegang
Bij punt 2 wordt aangegeven dat gebruik kan worden gemaakt
van drie toegangen in de gemeente Zutphen. Wij willen
opmerken dat in het coalitieakkoord nadrukkelijk is
aangegeven dat gewerkt wordt met één toegang.
Eén toegang
Inwoners moeten weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning
van de overheid. We gaan daarom van de huidige drie toegangen
(Jeugdhulp, Inkomen en Wmo) waar inwoners terecht kunnen naar
één toegang in het sociaal domein. Dit doen we in goede
samenwerking met de wijkteams. Voor de wijkteams geldt een
oriëntatie op preventie en vroegsignalering en voor de toegang geldt
het verzorgen van maatwerkoplossingen. Daarnaast is het van belang
dat we met partners bouwen aan een infrastructuur die ervoor zorgt
dat mensen niet onnodig in duurdere zorg terecht komen. We willen
leren van de opgedane ervaring in pilots elders in het land en ook zelf
ruimte geven aan experimenten die aansluiten bij onze doelen.

Wij adviseren om geen toegangen te benoemen in de
beleidsvoorschriften, omdat wij ervan uitgaan dat gewerkt
wordt in deze coalitieperiode aan één toegang. Wij vinden het
van groot belang dat wel duidelijk wordt gecommuniceerd
naar de inwoners van de gemeente Zutphen waar de plek, of
nu nog, plekken zijn waar zij hun vraag kunnen stellen en dat
er sprake is van een naamswijziging.
Hoofdstuk 3

De gezamenlijke huishouding
Bij punt 3.3.3 wordt gesteld om per 01 januari 2020 2de lijns
bloedverwanten die zorg aan elkaar geven te zien als
gehuwden. Echter, het wetsvoorstel is nog in behandeling in
de 1ste kamer. Het is nog niet zeker of de wet ook werkelijk
wordt ingevoerd met ingang van 01 januari 2020.
De gevolgen van deze wet zijn groot. Aan één kant verwacht
de overheid dat mensen zorg voor elkaar hebben en meer
voor elkaar zorgen. Aan de andere kant wordt hen dit
bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt door inkomsten te korten.
Deze inkomsten zijn niet onredelijk en vaak zeer nodig om de
zorgconstructie in stand te houden. Wij verwijzen u naar
bijgevoegde brief van de landelijke cliëntenraad, die wij van
harte ondersteunen.
Wij adviseren om de wet nu niet door te voeren in de
beleidsvoorschriften en te wachten tot er landelijk

duidelijkheid is. De reden voor dit advies is dat wij de gevolgen
van deze wet te groot en beschadigend vinden voor mensen
die zorg voor elkaar hebben.
Daarbij willen we ook opmerken dat we van mening zijn dat
als deze wet wordt aangenomen dit moet worden
doorgevoerd in nadrukkelijke afstemming met de WMO.
Hoofdstuk 9

Minimabeleid
Wij willen onze complimenten maken voor de keuze om de
beleidsvoorschriften te wijzigen in overeenstemming met Vtlbberekening en NVVK-regels. Dit geeft personen meer
mogelijkheden tot minnelijke schuldregelingen in plaats van
gebruik te moeten maken van de WSNP. Bewindvoerders zal
het veel tijd en werk besparen.

