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Geacht college en leden van de raad,

Op 14 juli j.l. is er op de gemeentelijke informatiepagina van De Nieuwsbode een artikel door de gemeente
gepubliceerd over het toewijzingssysteem WMO van de gemeente Zeist.
In dit artikel is op geen enkele manier informatie verstrekt over de mogelijkheden die burgers hebben
huishoudelijke hulp zelf te organiseren met een Persoons Gebonden Budget (PGB) uit diezelfde WMO.
Het artikel wekt de indruk dat huishoudelijke hulp alleen verkregen kan worden door gebruik te maken van
de gecontracteerde zorgaanbieders.
Het gepubliceerde artikel sluit aan bij de algemene informatievoorziening die burgers via het WMO loket
van de gemeente Zeist ontvangen. Bij het verstrekken van informatie over de WMO gaat men standaard uit
van een aanvraag ZIN en alleen bij een nadrukkelijke vraag over de mogelijkheden van een PGB is die
informatie te verkrijgen.
De gemeente heeft als plicht de burgers juist en volledig te informeren. Het genoemde artikel is juist voor
wat betreft de ZIN maar zeker niet volledig te noemen vanwege het ontbreken van informatie over keuzevrijheid m.b.t het PGB.
Met dit schrijven wil ik het college vragen om de informatievoorziening met betrekking tot de WMO
dusdanig te verbeteren dat het de burger duidelijk is dat deze een keuzevrijheid heeft tussen ZIN en PGB.
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