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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juni onder
meer het volgende besloten:

Publicaties ODMH elektronisch
De ODMH verzorgt voor alle deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland de
publicatieteksten voor de kennisgevingen van aanvragen, (ontwerp)besluiten en
meldingen. Het college heeft besloten dat het uitgangspunt is dat het elektronisch
uitgegeven Goudse Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl) het enige formele
publicatieplatform wordt. De voordelen daarvan zijn onder andere: één voor eenieder
duidelijk bekendmakingsplatform, integrale teksten zijn digitaal (blijvend) beschikbaar en
iedereen die over een internetverbinding beschikt kan tijd- en plaats onafhankelijk toegang
krijgen tot de informatie. Voor personen die zelf niet beschikken over internet zal het
mogelijk moeten blijven om daartoe toegang te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld via inzage van
het digitale bericht in het Huis van de Stad, of bibliotheek, of het verkrijgen van een
papieren afschrift. Daarnaast wordt de publicatie bij wijze van service nog gepubliceerd in
een wekelijks verschijnend huis-aan-huisblad. In september ligt de verordening
elektronische kennisgeving Gouda ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Meer maatwerk mogelijk bij huishoudelijke hulp voor mensen die langer thuis wonen
De gemeente zorgt met aanpassingen in de uitvoering van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) dat ouderen waar nodig een extra beroep kunnen doen op
huishoudelijke hulp. Dit om het langer zelfstandig thuis wonen ook echt mogelijkheid te
maken. Hulp bij het huishouden is daarbij cruciaal.
Die hulp wordt geleverd vanuit de Wmo. Maar juist binnen de Wmo is vanuit het Rijk de
grootste bezuiniging in het sociale domein doorgevoerd: oplopend tot 40%. De wens om
langer thuis wonen voor ouderen ook echt mogelijk te maken, wordt daardoor bemoeilijkt.
Wmo-rechtzaken bij andere gemeenten, verhalen van gebruikers en voortschrijdend inzicht
over de verbinding tussen de hulp en het langer thuis blijven wonen, zorgden ervoor dat de
uitvoering van de Wmo in Gouda is aangepast. Daarnaast vindt een aanpassing plaats van
de PGB-tarieven.

