
Amendement

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 
gemeente Boxtel 2015 

GESPREK OP THUISLOCATIE en VERPLICHTE AANWEZIGHEID

VAN MANTELZORGER OF VERTEGENWOORDIGER

De raad van Boxtel bijeen in haar vergadering van 28 oktober 2014;

Overwegende dat:
- Het huidige voorstel niet regelt waar het gesprek plaats vindt;
- Dit gesprek plaats dient te vinden in een voor cliënt vertrouwde omgeving: 

thuis;
- Het belangrijk is dat de deskundige de thuissituatie goed kan betrekken voor 

de op maat gesneden advisering;
- In het huidige voorstel de verplichte aanwezigheid van zijn/haar mantelzorger 

of vertegenwoordiger van cliënt bij het gesprek niet is opgenomen;
- De aanwezigheid van een mantelzorger of vertegenwoordiger voorwaarde 

is voor een openhartig in vertrouwen te voeren gesprek en voor het
 verstrekken van aanvullende informatie over de situatie van cliënt;
- De deskundigen, de cliënt en zijn/haar mantelzorger/vertegenwoordiger de 

gouden driehoek dienen te vormen bij het gesprek en het vervolgtraject.

Besluit:

Artikel 2.4 zodanig te wijzigen cq. aan te vullen dat:

1. het gesprek in principe plaats vindt thuis bij cliënt  
en

2. dat behalve cliënt een mantelzorger of vertegenwoordiger verplicht aanwezig 
is bij het gesprek.

En gaat over tot de orde van de dag.

Boxtel, 28 oktober 2014

Fractie BALANS
Mariëlle van Alphen
Erica Vos
Wim van der Zanden 
Willy van Zuijlen



Amendement 

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 
gemeente Boxtel 2015 

VERPLICHTING “VOOR GEZIEN”ONDERTEKENING VAN HET

ONDERZOEKSVERSLAG DOOR MANTELZORGER OF

VERTEGENWOORDIGER

De raad van Boxtel bijeen in haar vergadering van 28 oktober 2014;

Overwegende dat:
- Het onderzoeksverslag belangrijk is voor de cliënt;
- De cliënt  mogelijk niet altijd op de hoogte is van de consequenties van het 

onderzoeksverslag;
- Zijn/haar mantelzorger of vertegenwoordiger minimaal op de hoogte dient te 

zijn van de inhoud van het onderzoeksverslag;
- De cliënt het onderzoeksverslag zelf ondertekent “voor gezien” of “voor 

akkoord”;
- Zijn/haar mantelzorger ter controle tekent “voor gezien”.

Besluit:

Artikel 2.5 zodanig aan te passen dat de cliënt, zijn/haar mantelzorger of 
vertegenwoordiger altijd dient te tekenen “voor gezien”.

En gaat over tot de orde van de dag.

Boxtel, 28 oktober 2014

Fractie BALANS
Mariëlle van Alphen
Erica Vos
Wim van der Zanden 
Willy van Zuijlen



Motie

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 
gemeente Boxtel 2015 

LOKAAL COMMUNICATIETRAJECT EN VOORLICHTING SAMEN

MET WMO-ADVIESRAAD EN SENIORENRAAD

De raad van Boxtel bijeen in haar vergadering van 28 oktober 2014;

Overwegende dat:
- De communicatie over de uitwerking van dit raadsbesluit cruciaal is;
- Deze communicatie in makkelijk begrijpbaar taalgebruik dient plaats te vinden 

om mogelijke onrust onder cliënten zoveel mogelijk te voorkomen;
- Deze communicatie zowel algemeen als persoonlijk gericht dient te zijn;
- De WMO-adviesraad en de Seniorenraad prima weten wat er leeft onder de 

cliënten;
- De WMO-adviesraad en de Seniorenraad goed in kunnen schatten wat 

noodzakelijk is in het communicatietraject en voorlichting richting de cliënten;
- Door gebruikmaking van beide partijen in het communicatietraject en de 

voorlichting er minder academisch en ambtelijk taalgebruik zal worden;
- Cliënten makkelijk leesbare en begrijpbare informatie enorm waarderen en 

beter de gevolgen zullen begrijpen;
- De WMO-adviesraad en de Seniorenraad bereid zijn om de gemeente te 

helpen bij het lokale communicatietraject en de lokale voorlichting;
- Spoedige lokale communicatie en voorlichting richting cliënten gewenst is om 

mogelijke onrust zoveel mogelijk te beperken.

Roept de gemeenteraad het college op om samen met de WMO-adviesraad en de 
Seniorenraad het communicatietraject en de voorlichting richting cliënten zo spoedig 
mogelijk lokaal vorm te geven in makkelijk begrijpbaar taalgebruik.

En gaat over tot de orde van de dag.

Boxtel, 28 oktober 2014

Fractie BALANS
Mariëlle van Alphen
Erica Vos
Wim van der Zanden 
Willy van Zuijlen



Motie

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 
gemeente Boxtel 2015 

MAXIMALE BEREIDHEID TOT SNELLERE  REALISATIE VAN EEN

MANTELZORGWONING

De raad van Boxtel bijeen in haar vergadering van 28 oktober 2014;

Overwegende dat:
- Het vele voordelen heeft indien de cliënt en zijn/haar mantelzorger dichtbij 

elkaar wonen;
- Er steeds meer kansrijke concepten zijn in mantelzorgwoningen;
- Deze kansrijke concepten verdienen ondersteuning en geen vertraging door te

lange procedures;
- Het huidige beleid mogelijk aangepast dient te worden voor snelle realisatie 

van kansrijke concepten;
- Reeds bekende vormen van mantelzorgwoningen door huidige procedures 

ongewenst lang kunnen duren;
- Bij trage procedures het positieve effect van nabijheid van cliënt en zijn/haar 

mantelzorgen mogelijk teniet wordt gedaan.

Roept de gemeenteraad het college op tot maximale medewerking voor snellere 
realisatie van gewenste mantelzorgwoningen en eventuele noodzakelijke 
beleidsaanpassingen voor het grondgebied van de gehele gemeente.

En gaat over tot de orde van de dag.

Boxtel, 28 oktober 2014

Fractie BALANS
Mariëlle van Alphen
Erica Vos
Wim van der Zanden 
Willy van Zuijlen



Motie

Beleidsplan Jeugd en Verordening Jeugdhulp
gemeente Boxtel 2015

DIRECT AANSPREEKPUNT VOOR HULP BIJ INVULLEN

COMPLEXE AANVRAAGFORMULIEREN

De raad van Boxtel bijeen in haar vergadering van 28 oktober 2014;

Overwegende dat:
- Aanvraagformulieren vaak zeer complex zijn;
- Deze complexiteit vaak voor vele hoofdbrekens bij ouders/verzorgers zorgt;
- Correct invullen van aanvraagformulieren noodzakelijk is voor het kind;
- Snelle professionele hulp gewenst is;
- Deze hulp doeltreffend dient te zijn vanuit een vast aanspreekpunt;
- In vervolg op het aanvraagformulier er vaak nog diverse stappen gezet 

moeten worden voor het daadwerkelijk verkrijgen van de juiste noodzakelijke 
zorg voor het kind;

- Het gewenst is dat deze nazorg ook nog aangeboden wordt vanuit een 
doeltreffende professionele organisatie;

- De gemeente de ouders van de zorgbehoevende kinderen niet alleen kan 
laten staan bij het invullen van complexe aanvraagformulieren.

Roept de gemeenteraad het college op om ouders/verzorgers van zorgbehoevende 
kinderen maximaal te helpen bij het invullen van complexe aanvraagformulieren en 
ook direct aanspreekbaar te zijn voor het verkrijgen voor de noodzakelijke zorg voor 
het kind.

En gaat over tot de orde van de dag.

Boxtel, 28 oktober 2014

Fractie BALANS
Mariëlle van Alphen
Erica Vos
Wim van der Zanden 
Willy van Zuijlen


