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Reactie op uw brief over de wijzigingen in de Nadere regels 2017.

Geachte heer Kosters,
Hartelijk dank voor uw reactie van 27 juni 2017 op de wijzigingen in de Nadere regels 2017.
Tijdens het hele proces van de wijziging van de Nadere regels bent u betrokken geweest.
Uw reactie is deels gebaseerd op een eerste conceptversie van de aanpassingen in de Nadere
regels 2017 van 1 juni 2017 en deels op de geactualiseerde conceptversie die u op 22 juni 2017 van
de afdeling Zorg heeft ontvangen. Een aantal van uw opmerkingen is gedurende dit proces al
verwerkt.
Onderstaand ga ik puntsgewijs in op de door u genoemde onderwerpen
Cliëntondersteuning
U geeft aan dat aan de tekst van paragraaf 1.2 over cliëntondersteuning terecht is toegevoegd dat
cliënten zich voor of tijdens het onderzoek kunnen laten bijstaan door een cliëntondersteuner.
Cliënten kunnen echter zowel voorafgaand aan het gesprek als tijdens het gesprek behoefte
hebben aan ondersteuning. U verzoekt daarom hiervan te maken: "voor en/of tijdens het
gesprek".
Reactie:
In de conceptversie van de Nadere regels van 1 juni 2017 stond inderdaad nog vermeld dat cliënten
zich voor of tijdens het onderzoek kunnen laten bijstaan door een cliëntondersteuner. In de versie
van 22 juni 2017 was dit al aangepast en opgenomen dat cliënten zich voor en tijdens een
onderzoek kunnen laten bijstaan door een cliëntondersteuner.
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Doelgroep van de verordening
In paragraaf 1.3 over de doelgroep van de verordening mist u de doelgroep chronisch zieken.
Reactie:
In dit artikel staat opgenomen dat de doelgroep van de Wnno-verordening bestaat uit mensen met
een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. Deze omschrijving is conform
de tekst uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (artikel 2.1.7). Onder Amsterdammers
met een beperking vallen ook mensen die een aandoening hebben vanwege een chronische
ziekte.
Melding
U geeft aan dat in paragraaf 2.2 over de melding staat verwoord dat voor beschermd wonen en
maatschappelijke opvang de ingezetene van Nederland die in Amsterdam ondersteuning zoekt
zich kan melden bij de Centrale Toegang voor maatschappelijke opvang of beschermd wonen.
Uitgangspunt bij beschermd wonen voor verstandelijk beperkten is dat het mensen betreft die hun
woonplaats in Amsterdam hebben.
Naar aanleiding hiervan vraagt u zich af of bij de Centrale Toegang voldoende kennis en
competenties aanwezig zijn om mensen met een beperking vroegtijdig te herkennen.
Reactie
De zin in artikel 2.2 dat verstandelijk beperkten, om in aanmerking te kunnen komen voor
beschermd wonen, hun woonplaats in Amsterdam moeten hebben is in de conceptversie van de
Nadere regels van 22 juni 2017 geschrapt.
Binnen de Centrale Toegang werkt een aantal instroomfunctionarissen vanuit MEE Annstel en
Zaan en Cordaan met specifieke kennis ten aanzien van licht verstandelijke beperkten (Lvb). Ook
kan een beroep worden gedaan op een psycholoog die kan worden ingezet als extra interventie
wanneer er een vermoeden is van een verstandelijke beperking. Daarnaast worden de komende
periode alle instroomfunctionarissen en trajecthouders van de Centrale Toegang getraind in de
SCIL, een screeningsinstrument dat geschikt is om snel te screenen op een mogelijke licht
verstandelijke beperking. Wanneer alle medewerkers hierin getraind zijn kan er nog beter een
geschikte plek worden gevonden passend bij de hulpvragen van de cliënt.
Gebruikelijke hulp
Naar aanleiding van de zin in paragraaf 2.3 van de Nadere regels dat binnen het sociaal netwerk
gebruikelijke hulp aan de orde kan zijn, pleit u ervoor de grenzen van gebruikelijke hulp duidelijker
af te bakenen. Ook geeft u aan, naar aanleiding van artikel 2.9, dat bij gebruikelijke hulp van
huisgenoten van 18 tot en met 22 jaar en werkende partners goed moet worden onderzocht wat
de draagkracht van de betrokkene is.
Reactie
In de genoemde, en de eraan voorafgaande alinea van artikel 2.3 staat al verwoord dat binnen het
sociaal netwerk sprake kan zijn van mantelzorg of van gebruikelijke hulp waar het huisgenoten
betreft. Ook is, mede naar aanleiding van recente jurisprudentie over dit onderwerp, de tekst
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toegevoegd dat in alle gevallen zorgvuldig zal worden getoetst of er sprake is van
bovengebruikelijke hulp.
Ambulante ondersteuning en dagbesteding
U spreekt uw waardering uit voor de nieuwe teksten over ambulante ondersteuning en
dagbesteding in de paragrafen 4.3 en 4.4. De teksten zijn duidelijk en herkenbaar en ze sluiten
beter aan bij de leefsituatie van Amsterdammers. U geeft aan in de productomschrijvingen de
input vanuit het veld terug te zien.
Reactie
Dank voor uw waardering. De nieuwe teksten van onder meer ambulante ondersteuning en
dagbesteding zijn in nauwe afstemming met het veld tot stand gekomen. Fijn dat dat is terug te
lezen in het eindresultaat.
Logeeropvang
U geeft aan zich te kunnen zich vinden in de tekst van logeeropvang.
Reactie
Goed om te horen dat ook de tekst over logeeropvang positief wordt ontvangen.
Normering thuis zorgen voor kinderen
Tot slot geeft u aan bijlage 2 van de Nadere regels over de normering thuis zorgen voor kinderen,
behorend bij hulp bij het huishouden, niet te hebben ontvangen. Daardoor heeft u deze niet van
een reactie kunnen voorzien.
Reactie
De betreffende bijlage heeft u al eerder ontvangen, namelijk op 9 februari 2017. Het was een van
de bijlages van de productbeschrijving hulp bij het huishouden en onderdeel van de
adviesaanvraag over de aanpassingen in het beleid hulp bij het huishouden. Deze bijlage is
sindsdien ongewijzigd gebleven.
lk stel uw constructieve opstelling in het proces van de totstandkoming van de Nadere regels en
het Financieel besluit zeer op prijs.
Met vriendelijke groet,

Eriçn der Burg
Wethouder
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