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Omschrijving 

Tijdens de mededelingen zegt wethouder Van der Hoek toe de commissie 

een afschrift van de brief aan cliënten te sturen inzake de beschikking en 

daarnaast een schriftelijke uitleg te geven over hoe het proces van de 

tweede tranche is verlopen. 
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Stand van Zaken/afdoening 

Afdoening: 

Afschrift brief aan cliënten 
Bij mijn brief van 21 april 2015, met kenmerk 2015/159010, is dit afschrift reeds als bijlage 

toegestuurd. 

Uitleg tweede tranche 

De gemeente Haarlem heeft een externe, gespecialiseerde organisatie, de MO Zaak, de opdracht 

gegeven voor het doen van (her)onderzoeken op grond van de Wmo 2015 bij cliënten die deel 

uitmaken van de tweede tranche. Medewerkers van MO Zaak hebben de onderzoeken gedaan. 

Tijdens de onderzoeken is bepaald of er, volgens de huidige wet- en regelgeving, nog toegang is 

tot de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. Het resultaat van de onderzoeken is 

voorgelegd aan de gemeente. De gemeente bepaalt of er op basis van het gegeven advies een 

beschikking wordt afgegeven voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. Als dit 

het geval is, wordt de aanbieder verzocht om met de klant in gesprek te gaan over het 

ondersteuningsplan. Zolang dit gesprek nog niet heeft plaats gevonden, behoudt de klant de 

ondersteuning zoals die tot dan toe is gegeven door de aanbieder. Tijdens het gesprek wordt 

besproken welke activiteiten door de cliënt zelf, het eigen netwerk, voorliggende voorzieningen of 

door de aanbieder worden uitgevoerd, met als resultaat het hebben van een schoon en leefbaar 

huis. Deze inventarisatie wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan. Bij dit gesprek kan de klant 
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een mantelzorger/familie uitnodigen. Indien nodig kan aanspraak gemaakt worden op 

cliëntondersteuning door MEE. Het ondersteuningsplan wordt bij een akkoord door zowel de klant 

als de aanbieder ondertekent. Het ondertekende ondersteuningsplan wordt opgestuurd naar de 

gemeente. Op het moment dat er akkoord is over het ondersteuningsplan, gaat de financiering 

voor de aanbieder over in de nieuwe systematiek van resultaat gerichte financiering (periodetarief). 

Er wordt dan niet meer gesproken over het aantal uren ondersteuning, maar het resultaat van het 

hebben van een schoon en leefbaar huis. De gemeente geeft de beschikking af. 

Indien de aanbieder en de klant het niet eens kunnen worden over de inhoud van het 

ondersteuningsplan, dan is er de mogelijkheid van bezwaar en beroep op de afgegeven 

beschikking. 
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