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NIEUWS VANUIT DE WMO EN
JEUGDWET
Aanpassingen in uitvoering Wmo en Jeugdwet
De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet
uit. Om deze zorg voor te bereiden op de toekomst, heeft de gemeente de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet aangepast. Als u zorg of ondersteuning ontvangt,
kunt u met deze veranderingen te maken krijgen.
U kunt met de volgende veranderingen te
maken krijgen:
• Als u via het persoonsgebonden
budget (pgb) zorg of ondersteuning
ontvangt van een persoon of partij
waarmee de gemeente geen contract
heeft, houd er dan rekening mee dat
vanaf nu maar maximaal 85% van het
tarief wordt vergoed in vergelijking met
een partij waarmee de gemeente wel
een contract heeft.
• In de regels is nadrukkelijker opgenomen dat ouders in eerste instantie altijd
zelf verantwoordelijk zijn voor de zorg
en ondersteuning aan hun kinderen. Als
ouders, om wat voor reden dan ook,
behoefte hebben aan ondersteuning
kunnen zij uiteraard contact opnemen
met het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG).
• Hulpmiddelen die in de winkel te koop
zijn zoals een wandbeugel, verhoogd
toilet of een douchestoel, worden niet
meer door de gemeente verstrekt. U
moet deze nu zelf kopen.

Jeugdwet
WMO

• Bent u slecht ter been en heeft u voor
langere afstanden een rolstoel nodig?
Dan kunt u een vergoeding krijgen van
€ 300 voor het kopen, onderhouden
en repareren van een rolstoel. U kunt
dit bedrag één keer in de vijf jaar
aanvragen.
• Het normenkader wordt gebruikt om
te bepalen hoeveel uur huishoudelijke
ondersteuning iemand ontvangt.
Omdat het vorige normenkader was
verouderd, is er een nieuw normen-

kader ontwikkeld. Ontvangt u nu
al huishoudelijke ondersteuning?
Dan wordt aan de hand van het
nieuwe normenkader opnieuw gekeken
hoeveel uur u nodig heeft. Tussen nu
en eind van dit jaar wordt er contact
met u opgenomen om hierover een
(keukentafel)gesprek met u in te
plannen.
• Heeft u een Wmo-vervoerspas en
maakt u gebruik maken van PlusOV?
Dan kunt u vanaf volgend jaar niet
meer onbeperkt reizen tegen het
kortingstarief. Vanaf 1 januari 2022
kunt u met het kortingstarief maximaal
1500 kilometer per jaar reizen. Als
u meer dan 1500 kilometer per jaar
reist, dan geldt het commerciële tarief.
Inwoners met een Wmo vervoerspas
krijgen hierover dit najaar bericht van
de gemeente.
• De naam ‘Wmo-adviesraad’ is gewijzigd
in ‘Adviesraad Sociaal Domein’. De
Adviesraad Sociaal Domein vertegenwoordigt inwoners en organisaties
bij het college van burgemeester en
wethouders op het sociaal domein
en heeft zijn taken uitgebreid met de
participatiewet.
Meer informatie
Kijk op www.epe.nl/wmo voor meer
informatie over de Wet maatschappelijke
ondersteuning.
Voor meer informatie over de Jeugdwet
kijkt u op de website van de gemeente

De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet
uit. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning, een rolstoel
of scootmobiel. Naast dat we dat wettelijk verplicht zijn om te onderzoeken wat
inwoners van uitvoering van de zorg en ondersteuning vonden, vindt de gemeente
het zelf ook belangrijk om te weten wat de inwoners ervan vinden. Zodat we de
zorg en ondersteuning nog beter kunnen maken.
Er is een onderzoek gehouden onder alle
mensen die in 2020 zorg en ondersteuning hebben gehad. Door dit onderzoek
krijgen we allerlei informatie over de
uitvoering van de zorg en ondersteuning.
Zo horen we of inwoners wisten bij wie
ze moesten zijn met hun vragen (toegang
tot de zorg). Maar ook wat ze vonden van
de zorg en of ze er tevreden over waren.
Met al deze informatie kunnen we ons
beleid en de uitvoering dan eventueel
aanpassen. Op deze manier maken we de
zorg en ondersteuning voor de inwoners
van de gemeente Epe nog beter!
Positief
Het laatste onderzoek gaat over het
jaar 2020. Uit het onderzoek blijkt dat,
net zoals in de vorige jaren, de meeste
inwoners wisten waar ze moesten zijn
met hun hulpvraag. Ook vonden ze dat
ze serieus werden genomen door de
gemeente of het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG). Ook gaven de meeste
inwoners aan, dat ze tevreden zijn over
de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. Daarnaast vinden de inwoners dat
de zorg en ondersteuning die ze krijgen,
ook past bij hun hulpvraag. Ten opzichte
van afgelopen jaren, stijgt het percentage
dat positief is over het contact met de
gemeente Epe. Ook geven de mensen
aan dat ze over het algemeen ook snel
werden geholpen.
Wat kan beter
Omdat we als gemeente willen leren
van de minder goede ervaringen van
inwoners, kijken we ook naar opvallende
zaken en dingen die beter kunnen.
- Van de inwoners die begeleiding
ontvingen, bijvoorbeeld begeleiding
bij zelfstandig thuis wonen, gaf 70%
van deze mensen aan dat ze tevreden
hierover zijn. Van de mensen die naar
de dagbesteding gaan, gaf 45% aan dat
ze tevreden hierover zijn. Waarschijnlijk
zijn hier minder mensen tevreden
omdat ze door de coronacrisis ook
minder naar de dagbesteding konden.
- Te weinig mensen weten nog wat een
onafhankelijke cliëntondersteuner is.
Een onafhankelijke cliëntondersteuner
is gratis en kan een inwoner meehelpen met het verduidelijken van de
hulpvraag. Ook kan de onafhankelijk
cliëntondersteuner ondersteunen bij
het gesprek met de gemeente en er bij
aanwezig zijn, als de inwoner dat wil.
Op de website van de gemeente vindt
u meer informatie hierover.

- Als inwoners een klacht willen indienen,
dan weten ze niet goed waar ze
terechtkunnen. Heeft u een klacht
over de levering van bijvoorbeeld een
rolstoel of scootmobiel? Dan kunt u
deze indienen bij de leverancier. Of
bent u niet tevreden over uw begeleider of huishoudelijke hulp? Dien dan
een klacht in bij de organisatie waarvan
u hulp van krijgt. Heeft u klachten
over het werk van de gemeente? Bent
u bijvoorbeeld niet prettig te woord
gestaan door een medewerker van de
gemeente? Dan kunt u uw klachten
indienen bij de gemeente.
De resultaten van het onderzoek kunt u
lezen op www.waarstaatjegemeente.nl
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• Plaats de container als dat kan in de
schaduw.
• Reinig de groene container na het legen
met water, azijn en (groene) zeep.
Gebruik geen chloorproducten, want
die zijn schadelijk voor het milieu.

Tips om stankoverlast in en rond
groene container te voorkomen
Bij warm weer kan de groene container
onaangenaam ruiken. Ook komen er
soms insecten of andere beesten op af
die overlast veroorzaken. Hoe kun je dit
tegen gaan?

Andere tips om stankoverlast of hinder
door ongedierte te voorkomen of te
verminderen zijn:

Een van de adviezen is: Gooi je afval zo
droog mogelijk in de container.
Laat groente- en fruitafval daarom eerst
uitlekken in een bakje in de gootsteen.

• Gebruik composteerbare gft-zakjes.
Zo voorkomt u dat er gft in de groene
container blijft plakken nadat u die aan
de weg hebt gezet. Ook vermindert het
werken met deze afvalzakken de kans
op aanwezigheid van ongedierte.

En heeft u gras afgeknipt of gemaaid?
Laat dit dan eerst een dagje buiten de
container drogen.

• Zet het deksel van de container een
stukje open met een blokje hout tussen
het deksel en de containerrand.

• Bind vuilniszakken met ander afval
goed dicht.
• Vlees- en visresten trekken maden en
schillen van fruit trekken fruitvliegjes
aan. Verse klimop of lavendel is gif
voor maden. Leg zo nu en dan een
paar takjes hiervan op (het afval in) de
container. Maden zijn ook goed met
zout te bestrijden. Gooi daarom zo af
en toe een handje zout in de container
want dan drogen ze uit.
• Laat uw container bij langere afwezigheid (zoals vakantie) leeg en schoon bij
uw woning staan. Voor plastic zakken
met huishoudelijk afval geldt: Sluit deze
goed af.

BEKENDMAKINGEN WEEK 33 - 11 AUGUSTUS 2021
De gemeente Epe publiceert dagelijks bekendmakingen/publicaties op www.
overheid.nl. In de Gemeentewijzer van de Schaapskooi leest u als aanvullende service
een weekoverzicht hiervan met een korte omschrijving. In onderstaande lijst leest u
de bekendmakingen/publicaties tot en met 11 augustus.
Wilt u op de hoogte blijven van de publicaties van gemeente Epe? Abonneer u dan
via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt op de emailservice ‘over uw buurt’. U

Alle publicaties vindt u terug op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt hier het
(dossier)nummer invoeren voor meer informatie over de bekendmaking. Of kies voor
‘officiële bekendmakingen’. Vervolgens kiest u als aanvullend zoekcriterium onder
type organisatie voor ‘Gemeente’ en als publicerende organisatie ‘Epe’.

Adres en locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Omgevingsvergunning
Borgstuk 46, 8162 JR Epe
Eekhoornweg 14, 8161 AR Epe
Elzenoord 33, 8172 AX Vaassen
Elzenoord 33, 8172 AX Vaassen
Hanendorperweg 216, 8166 JJ Emst

Het bouwen van een erker
Verbouwing en verduurzaming van de woning
Het plaatsen van een nieuw kozijn
Het plaatsen van een kozijn
Het kappen van 27 bomen

Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning verleend
Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning verleend
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning

271405
267499
267506
267534
271472

Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning

271660

Molenbeek 11, 8171 EN Vaassen
Muggenveldweg 1-unit, 8166 GW Emst
Ravenstraat 1, 8161 RT Epe
Tongerenseweg 74, 8162 PP Epe
Vaassenseweg 14A, 8166 AV Emst
Wildkamp 52, 8162 GJ Epe
Zuukerweg 29, 8161 XW Epe
Diverse locaties binnen de gemeente
Verkeersbesluit
Broodakker 15, Epe
Hoofdstraat, Epe

Ambtshalve uitschrijvingen
Naam
Metz, H.K.
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ontvangt dan alle publicaties van de gemeente binnen de door u aangegeven straal
in uw mailbox.

Het verbouwen van een woonhuis
Het bouwen van een bijgebouw
Het aanleggen van een rijbaan (paardenbak)
Het vernieuwen van de carport en het realiseren van een luifel
Het plaatsen van een prefab fietsenstalling
Voor de nieuwbouw van een woning
Voor de omzetting vergunningsvrije deel van een carport naar volledig
vergunde carport
Het kappen van 195 bomen

271460
267511
271431
271439
267523
271421
271449

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
In overweging
Het reserveren van twee openbare parkeerplaatsen t.b.v. het openbaar In overweging
laden van elektrische voertuigen op het parkeerterrein

260799
269084
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