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Inspraak reactie van de Wmo-raad m.b.t. het beleidsplan en de verordening Wmo 
 

 
Algemeen 

 
Ten eerste stellen wij vast dat er op het 
Wmo budget overschot is. Dit valt moeilijk te 
rijmen met het vragen van een eigen 
bijdrage (geheel of gedeeltelijk) zeker gezien 
het feit dat hierdoor zorgmijders zouden 
kunnen ontstaan die in verband met de 
financiële situatie de nodige ondersteuning 
niet willen en later dusdanige problemen 
krijgen die nog meer geld kosten. De 
overschotten uit het Wmo budget worden 
aangewend binnen het Sociale Domein. Wij 
verwijzen hiervoor naar punt 14.4 in dit 
concept. Een en ander is meer actueel 
geworden gezien de circulaire uit 
Binnenlands Bestuur d.d. 1 september 2016 
waarin wordt aangekondigd dat de 
budgetten Wmo en Jeugd voor de jaren 
2017 en 2018 omlaag zullen gaan. Op dit 
moment kunnen wij niet inschatten welke 
consequenties dit heeft voor de uitvoering. 
 

 
Er is inderdaad sprake van een 
Wmo overschot, echter dit overschot 
is niet structureel maar neemt de 
komende jaren af tot aan 2019. 
Vanaf 2019 is er geen sprake meer 
van een overschot. 
Het is niet wenselijk om een 
structurele maatregel te financieren 
uit een tijdelijk overschot.  
 
De eigen bijdrage is een landelijke 
regeling. Echter a.g.v. een aantal 
maatregelen (waaronder wegvallen 
WTCG en het hanteren van 
kostprijsdekkende tarieven) is de 
eigen bijdrage voor Wmo cliënten 
die begeleiding krijgen hoger dan in 
de AWBZ het geval was. 
 
Dit heeft ook landelijk aandacht 
gekregen waardoor het Rijk 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing in het 
beleidsplan.  
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Ten tweede vragen wij aandacht voor het 
hanteren van de diverse begrippen. Niet alle 
begrippen zijn duidelijk waardoor het risico 
ontstaat dat er een andere betekenis aan 
wordt toegekend. Dit geldt in het bijzonder 
voor het onderdeel 3.1.1.5. Inzetten op 
integrale toegankelijkheid met name het 
gebruik en de interpretatie van de begrippen 
handicap en beperking. 

maatregelen heeft aangekondigd 
waardoor de eigen bijdrage in het 
kader van de Wmo wordt verlaagd, 
voor alle Wmo cliënten en in het 
bijzonder voor eenverdieners (onder 
de AOW) met een chronische zieke 
partner.  
Als gemeente willen we eerst deze 
maatregelen afwachten voordat we 
besluiten of daarbovenop nog 
maatregelen noodzakelijk zijn.  
Verder is het belang te constateren 
dat we voor alle Wmo voorzieningen 
als uitgangspunt de kostprijs van de 
voorziening hanteren. Voor de 
Huishoudelijke Hulp en de 
hulpmiddelen heeft dit nooit een 
probleem opgeleverd. Voor de 
Begeleiding is dit een verandering 
t.o.v. de AWBZ. Daarnaast heeft het 
CAK stapelfacturen gestuurd (dus 
de eigen bijdrage voor meerdere 
maanden in één keer geïnd). Dit 
heeft tot veel onrust geleid. Als 
gemeente hebben we goed 
bijgehouden welke cliënten hierdoor 
ondersteuning hebben stopgezet en 
hebben ook met bijna al deze 
cliënten persoonlijke gesprekken 
gevoerd, die vaak geleid hebben tot 
een alternatieve oplossing.  
 

Overnemen. Wordt 
aangepast en verduidelijkt.  
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Begrippen dienen eenduidig dan wel 
toegelicht te zijn.  

  
Financiën 

 
De Wmo-raad Sittard-Geleen (hierna Wmo-
raad) mist in het concept Beleidsplan 2017 – 
2019 Sociaal Domein deelplan Wmo (hierna 
deelplan Wmo) een financiële paragraaf 
waarin de financiële consequenties die 
verbonden zijn aan de uitvoering van dit 
deelplan Wmo zijn opgenomen c.q. welke 
meer/minder kosten er zijn ten opzichte van 
het vigerende Beleidsplan. 
 
De Wmo-raad adviseert het College van 
B&W om aan het deelplan Wmo een 
financiële paragraaf toe te voegen, om zo de 
financiële consequenties van de uitvoering 
van dit deelplan inzichtelijk te maken. 
 

 
Zoals ook in het beleidsplan 
aangegeven wordt de Wmo 
uitgevoerd binnen het door het rijk 
beschikbaar gestelde budget. 
De exacte vertaling daarvan wordt 
inzichtelijk gemaakt in de Begroting 
2017.  
Deze was nog niet definitief gereed 
toen het Wmo beleidsplan de 
inspraak is ingegaan. 
 
 
De concept begroting is inmiddels 
door het college vastgesteld om in 
november door de raad te worden 
vastgesteld. 
Daarin worden de vragen van de 
Wmo raad beantwoord.  

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in het beleidsplan.  

 
Beleids- 
verantwoordelijkheid 

 
De Wmo-raad mist in het gehele deelplan 
Wmo wie voor welk onderdeel van dit 
deelplan de beleidsverantwoordelijkheid 
heeft. 
De Wmo-raad adviseert het College van 
B&W dan ook om in het deelplan Wmo 
duidelijk aan te geven wie voor welk 
onderdeel van het beleid de verantwoordelijk 
draagt. 
 

 
Het college en de raad zijn als 
geheel verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het Wmo beleidsplan.  

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in het beleidsplan. 
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Begrippen 

 
Diverse begrippen in het deelplan Wmo zijn 
niet duidelijk gedefinieerd en daarmee voor 
velerlei uitleg vatbaar, hetgeen de 
duidelijkheid en eenduidigheid van dit 
deelplan niet ten goede komt. (Bijv. sociale 
samenhang, goede sociale infrastructuur 
etc.) 
 
De Wmo-raad adviseert het College van 
B&W dan ook om die begrippen in het 
deelplan Wmo waarvan de betekenis of 
invulling niet eenduidig is in een separaat 
overzicht te definiëren. In het deelplan Wmo 
wordt voor begrippen met eenzelfde 
betekenis niet altijd dezelfde woorden 
gebruikt (bijv. schoon en veilig huis/ schoon 
en geschikt huis of beperking/ handicap). Dit 
komt de duidelijkheid en eenduidigheid van 
het deelplan niet ten goede. 

 
Begrippen dienen eenduidig dan wel 
toegelicht te zijn. Daar waar dit niet 
het geval was, is dit aangepast. 
 

 
Overnemen, Wordt 
aangepast en verduidelijkt.  
 

 
Pagina 6 
 
 
 

 
“Daarnaast hebben de professionals in het 
sociale domein zoals Wmo consulenten, 
huisartsen, zorgaanbieders en docenten een 
belangrijke opdracht om aandacht te hebben 
voor de mantelzorger en deze goed te 
informeren over 
ondersteuningsmogelijkheden en daar waar 
mogelijk meer mensen bij de mantelzorg te 
betrekken zodat de last op meerdere 
schouders rust.” 
 

 
Inderdaad zijn ook de 
wijkverpleegkundige die in het kader 
van de Zorgverzekeringswet actief 
zijn in het sociale domein van groot 
belang in de samenwerking rondom 
cliënten en mantelzorgers.  

 
Overnemen. Wordt 
aangepast in het 
beleidsplan.  
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Opmerking & Advies: 
 
In de opsomming van de professionals wordt 
een belangrijke professional gemist, nl. de 
“wijkverpleegkundige”. Het zijn namelijk de 
wijkverpleegkundigen die een (zeer) 
regelmatig contact hebben met de 
zorgvragers en hun mantelzorgers. Hierdoor 
heeft deze groep professionals een goed 
inzicht in de situatie van de mantelzorger. 
De Wmo-raad Sittard-Geleen adviseert dan 
ook de wijkverpleegkundigen op te nemen in 
dit tekstdeel om het belang van de ze groep 
te onderstrepen. 
 

 
Pagina 6 
 
 

 
“Tot slot bekijken we de mogelijkheid tot het 
vormen van een goede samenwerking 
tussen beroepskracht, mantelzorger, 
vrijwilliger en de zorgvrager via een 
Expertisecentrum Informele Zorg. Dit 
centrum moet een outreachende werkwijze 
vervullen en het thema mantelzorg bij 
partijen in de stad agenderen. Naast de 
netwerkfunctie zijn informatie, het leveren 
van praktische en informele ondersteuning 
en deskundigheidsbevordering de 
belangrijkste taken van dit centrum.” 
 
Opmerking & Advies: 
 
Ten eerste adviseren wij de term 

 
Het expertisecentrum is inderdaad 
bedoeld voor ondersteuning en 
deskundigheidsbevordering van de 
partijen, die direct in contact staan 
met de mantelzorger en/of 
zorgvrager Dit wordt ook bedoeld 
met de term outreachend. Dit is 
tevens ook de pro-actieve wijze, 
waarover uw opmerking en advies 
gaat. Het expertisecentrum wacht 
niet totdat de mantelzorgers zich 
melden, maar zoekt de verbinding 
met de professionals én 
(zorg)vrijwilligers, die bekend zijn 
met de mantelzorger (al dan niet via 
de zorgvrager). En biedt zowel de 

 
Overnemen. Wordt nader 
omschreven in het 
beleidsplan.  
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outreachend werken toe te lichten. 
 
“Het hanteren van een werkmethode 
waarbij actief ingezet wordt op het leggen 
van contact met de doelgroep, het 
onderzoeken van de vragen en het 
motiveren en verwijzen van de doelgroep 
naar vormen van hulpverlening en-of 
Maatschappelijke Opvang of anderszins.” 
 
 
Naast de outreachende werkwijze en het 
agenderen van het thema mantelzorg bij de 
partijen in de stad, zal het Expertisecentrum 
Informele Zorg haar activiteiten op een 
“proactieve” wijze naar de mantelzorgers 
moeten uitvoeren. Het expertisecentrum zal 
dus de mantelzorgers moeten (op)zoeken 
en niet moeten wachten tot de 
mantelzorgers naar het Expertisecentrum 
komen. 
Deze “proactieve” opstelling, als 
standaardbeleid, wordt gemist in het 
hoofdstuk 1.1.2. 
 
 
 

professionals als de zorgvrijwilligers 
ondersteuning en 
deskundigheidsbevordering in de 
(h)erkenning van de mantelzorger, 
samenwerking en ondersteuning 
van de mantelzorger. Daarnaast 
blijft het expertisecentrum ook 
rechtstreeks ondersteuning bieden 
aan mantelzorgers. 

 
Pagina 7 
 
 

 
Daarnaast organiseert de gemeente 
mantelzorgverwendagen om uiting te geven 
aan de erkenning en waardering voor álle 
mantelzorgers.” 

 
Deze dagen worden breed 
gecommuniceerd via affiches en 
flyers op de zogenaamde 
vindplaatsen (zoals wijksteunpunten, 

 
Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan.  
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Opmerking & Advies: 
“álle mantelzorgers” impliceert dat het hier 
ook de (verborgen) mantelzorgers betreft die 
zich niet hebben laten registreren als 
mantelzorger. 
Is dit juiste en hoe denkt de gemeente deze 
verborgen mantelzorgers te benaderen? 
Daarnaast is dit de ultieme gelegenheid voor 
de gemeente om deze verborgen 
mantelzorgers zichtbaar te maken 
 
 
 

Wmo-loket, via intermediairs), 
persberichten in diverse wijkkranten 
en via de website van het steunpunt 
mantelzorg. Tevens worden deze 
dagen aangegrepen om degenen te 
benaderen, die wel deze 
bijeenkomsten bezoeken, maar 
(nog) niet ingeschreven staan.  
 

 
Pagina 7  

 
Samenwerking tussen deze beiden is dan 
ook van groot belang en kan ook een functie 
hebben in de ondersteuning van de 
vrijwilliger of mantelzorger.” 
 
Opmerking & Advies: 
Alle schakels in de keten van formele en 
informele zorg moeten complementair aan 
elkaar zijn om de zorgondersteuning 
optimaal, effectief en efficiënt te laten zijn. 
De Wmo-raad is dan ook van mening dat het 
“kan” een “moet” moet zijn om zo de 
samenwerking te garanderen. 
 

 
Indien er sprake is van een 
vrijwilliger of mantelzorger is 
samenwerking hiermee inderdaad 
van groot belang.  

 
Overnemen. 

 
Pagina 9 
 

 
“3. In de interne communicatie meer 
aandacht besteden aan bewustwording t.a.v. 

 
Terecht wordt geconcludeerd dat 
integrale toegankelijkheid voor 

 
Overnemen. Wordt 
aangepast in het 
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 mensen met een handicap en de letterlijke 
en figuurlijke drempels die we als 
organisatie soms opwerpen 
(invalidentoiletten als poetshoek gebruiken, 
afspraken met burgers die in een rolstoel 
zitten op de derde verdieping in het stadhuis 
plannen etc.).” 
 
Opmerking & Advies 
Iedere handicap is een beperking, maar niet 
iedere beperking is een handicap of wordt 
niet direct als een handicap ervaren. Ten 
aanzien van integrale toegankelijkheid is dit 
voor iedere vorm van beperking van belang 
ongeacht of dit een handicap is. Het begrip 
handicap, als letterlijke vertaling van 
“disabilities” uit het VN-verdrag, is dan ook 
te beperkend 
De Wmo-raad adviseert dan ook om het 
begrip “beperking” te gebruiken in plaats van 
het begrip “handicap”. 
 
 
 
 

iedere vorm van beperking van 
belang is ongeacht of dit een 
handicap is 

beleidsplan.  

 
Pagina 10 
 
 

 
“Voordeel van een gebiedsgerichte aanpak 
is dat de professionals het gebied kennen, 
de inwoners met een 
ondersteuningsbehoefte kennen, de 
stakeholders in het buurtnetwerk kennen en 
daarmee beter zicht hebben op de 

 
Gebiedsgericht werken in een 
methodiek van werken, het betreft 
geen beleid maar uitvoering van de 
taken in het sociale domein. 
Concreet is er gestart met de twee 
pilots. Voor deze pilots is 

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in het beleidsplan. 
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mogelijkheden dicht bij mensen. Ook het 
gebiedsgericht organiseren van de teams 
Wmo, Jeugd en Werk Inkomen zal bijdragen 
aan het versterken van de netwerken in 
wijken en buurten.” 
 
Opmerking & Advies 
 
Om het voordeel van een gebiedsgerichte 
aanpak ten volle te kunnen benutten en 
realiseren, zal er een helder beleid met 
daaraan gekoppeld duidelijke 
uitvoeringsrichtlijnen dienen te zijn. Door 
middel van (kritieke) prestatie-indicatoren 
zullen de resultaten van dit beleid en de 
uitvoering meetbaar en te evalueren dienen 
te zijn. De Wmo-raad zal dit beleid, 
uitvoering en toetsing dan ook met grote 
interesse volgen. 
De Wmo-raad is van mening dat een snelle 
invoering van de gebiedsgerichte aanpak in 
de gehele gemeente Sittard-Geleen een 
zeer hoge prioriteit dient te hebben. Zo is 
een optimale, effectieve en efficiënte 
ondersteuning en zorg, binnen de termijn 
van dit beleidsplan, in de gehele gemeente 
realiseerbaar. 
De Wmo-raad adviseert het College van 
B&W om op basis van de 
(tussentijdse)resultaten van de pilots 
gebiedsgerichte werken de invoering hiervan 
binnen de termijn van dit beleidsplan in de 

vastgesteld wat hierin wordt 
gemonitord.  
Echter zoals gezegd betreft dit 
uitvoering en geen kaderstelling. 
Uiteraard kan de Wmo raad dit 
volgen middels de structurele 
ambtelijke overleggen.  
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gehele gemeente te realiseren en te 
evalueren. 
 

 
Pagina 10 
 
 

 
Een beter op elkaar afgestemde 
dienstverlening aan inwoners die het 
(tijdelijk) op eigen kracht niet (geheel) 
redden.” 
 
Opmerking & Advies 
“beter” is een relatief begrip en is dan ook 
gekoppeld aan: “beter dan wat” en “wanneer 
is het beter”. In de uitvoeringsrichtlijnen van 
Hallo 2020 zal dan ook nadere invulling 
moeten worden gegeven aan dit begrip 
“beter” in de betekenis van “beter dan wat” 
en “wanneer is het beter” met uiteraard 
daaraan gekoppeld meetbare prestatie-
indicatoren. Anders blijft het begrip “beter” 
een zgn. containerbegrip waar men alle 
kanten mee op kan en misschien ook wel de 
goede. 

 
 

 
Centraal staat de op elkaar 
afgestemde dienstverlening. Het 
woordje beter wordt weggelaten.  

 
Overnemen, Leidt tot een 
aanpassing in het 
beleidsplan.  

 
Pagina 10 
 

 
“De kernelementen zijn: 
1. veiligheid voorop; 
2. preventie; 
3. kinderen eerst; 
4. melden zonder drempels; 
5. triage; 
6. duidelijkheid in de regie, uitgaande 

 
Er is geen sprake van een volgorde 
van prioriteit en volgtijdelijkheid.  
In de regiovisie staan de 
kernelementen beschreven als 
uitgangspunten van de aanpak van 
geweld in afhankelijkheidsrelaties en 
als deze onderdelen in kaart 

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in het beleidsplan. 
 



11 
 

 
Pagina 
 

 
Samenvatting van het advies 

 
Commentaar van het college van 
B&W 

 
Voorstel 

van één gezin, één plan, één regisseur; 
7. inzet van eigen kracht en het gebruik 
van het sociale netwerk; 
8. het intact houden van de sociale 
omgeving; 
9. hulpverlening die zoveel mogelijk 
direct, gelijktijdig en systeemgericht ingezet 
wordt.” 
 
Opmerking & Advies 
Staan de negen kernelementen in volgorde 
van prioriteit en volgtijdelijkheid? Indien niet, 
welke prioriteitsvolgorde is er dan en 
waarom staan de kernelementen niet in 
deze volgorde? 
 

gebracht zijn, kun je een goede 
aanpak opzetten. Daarmee zijn 
eigenlijk alle onderdelen belangrijk 
om tot een integrale aanpak te 
komen. 

 
Pagina 11 
 
 
 
 

 
“In nauwe samenwerking met het 
veiligheidshuis, de politie, het Openbaar 
Ministerie en het lokale veld wordt een 
werkwijze ontwikkeld om aan de huidige 
opgaven te voldoen en de meldingen binnen 
de wettelijke termijnen af te handelen.” 
 
Opmerking & Advies 
Wanneer is de in ontwikkeling zijnde 
werkwijze beschikbaar? 
 

 
Uw reactie betreft een 
informatievraag, deze kan in het 
ambtelijk overleg tussen gemeente 
en Wmo raad worden besproken.  

 
Leidt niet tot een 
aanpassing in het 
beleidsplan.  

 
Pagina 11 en 12 
 

 
Sterke wijken, kernen en dorpen die tevens 
een vangnet voor kwetsbare doelgroepen 
zijn. Wat gaan we doen:  

 
De uitvoering van deze 
uitgangspunten is een meerjaren 
proces. Het Wmo beleidsplan betreft 

 
Deels overnemen. De 
inhoudsopgave wordt 
aangepast., geen verdere 



12 
 

 
Pagina 
 

 
Samenvatting van het advies 

 
Commentaar van het college van 
B&W 

 
Voorstel 

Het bieden van (regel)ruimte aan 
burgerinitiatieven.  
Versterken en faciliteren informele 
netwerken 
Cliëntondersteuning nadrukkelijker en plaats 
gericht positioneren in de wijk.  
Betere positionering sociaal werk 
Inzetten op integrale toegankelijkheid 
 
Het gebiedsgericht organiseren van (de 
toegang tot) ondersteuning en zorg en het 
aansluiten hiervan op wat in wijken, kernen 
en dorpen aan mogelijkheden voor 
ondersteuning aanwezig is.  
 
 
Het voorkomen, verminderen en duurzaam 
stoppen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling zodat alle betrokkenen 
weer volop ontwikkelingskansen hebben en 
weer volop kunnen participeren. 
 
Opmerking & Advies 
 
Volgens de inhoudsopgave dient dit punt 1.4 
te zijn 
Binnen welke termijn verwacht het College 
van B&W deze uitgangspunten te 
implementeren en de opgaven te realiseren? 
 

de periode 2017-2019, deze jaren 
zijn hiervoor zeker nodig.  

aanpassingen.  

 
Pagina 13  

 
“Ondersteuning gericht op een schoon en 

 
De nadere uitwerking van een 

 
Leidt niet tot een 
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geschikt huis” 
 
Opmerking & Advies 
De Wmo-raad adviseert het College van 
B&W om de begrippen “schoon” en 
“geschikt” nader te definiëren en door middel 
van (kritieke) prestatie-indicatoren meetbaar 
te maken. Anders zijn het zgn. 
containerbegrippen waar men alle kanten 
mee op kan en zeker niet meetbaar zijn. 

schoon en geschikt huis is 
vastgelegd in de beleidsregels 
Huishoudelijke Ondersteuning 
middels de beschrijving van 
concrete resultaten.  
 

aanpassing in het 
beleidsplan. 

 
Pagina 14 
 
 
 

 
Over alle Wmo maatwerkvoorzieningen 
(behalve rolstoelen) en diensten betaalt de 
cliënt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage 
is wettelijk vastgelegd. De eigen bijdrage is 
gebaseerd op, dan wel een afgeleide, van 
de kostprijs van de voorziening, het inkomen 
en het vermogen van de cliënt (en diens 
partner). De gemeente Sittard-Geleen heeft 
als uitgangspunt dat de maximale eigen 
bijdrage wordt geïnd. Dit systeem is 
gebouwd op solidariteit, de cliënten met het 
hoogste inkomen betalen ook de hoogste 
eigen bijdrage.” 
 
Opmerking & Advies 
De Wmo-raad adviseert het College van 
B&W om de (arrangement)tarieven, als 
grondslag voor de berekening van de eigen 
bijdrage, structureel naar beneden bij te 
stellen. Hierdoor zal de eigen bijdrage lager 
worden, waardoor zeker een positief effect 

 
Het Rijk heeft maatregelen 
aangekondigd waardoor de eigen 
bijdrage in het kader van de Wmo 
wordt verlaagd. 
Als gemeente willen we eerst deze 
maatregelen afwachten voordat we 
besluiten daarbovenop nog 
maatregelen te nemen.  
 
Er is inderdaad sprake van een 
Wmo overschot, echter dit overschot 
is niet structureel maar neemt de 
komende jaren af tot aan 2019. 
Vanaf 2019 is er geen sprake meer 
van een overschot. 
Het is niet wenselijk om een 
structurele maatregel te financieren 
uit een tijdelijk overschot.  
Zie verder ook antwoord op eerste 
pagina.  
 

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in het beleidsplan.  
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ontstaat vooral voor de middeninkomens, 
die financieel toch een kwetsbare groep 
vormen. Dit advies is gebaseerd op een 
onder uitputting van het Wmo-budget in 
2015 en naar verwachting ook in 2016. De 
Wmo-raad is namelijk van mening dat het 
Wmo-budget ten goede moet komen aan de 
Wmo cliënten en niet gebruikt mag worden 
om tekorten bij de uitvoering van de 
Participatiewet en Jeugdwet op te vangen. 
De Wmo-raad stelt zich op het standpunt dat 
de hoogte van de eigen bijdrage nooit een 
reden mag/kan zijn om “noodzakelijke” zorg 
en ondersteuning te mijden. Solidariteit is 
goed, maar mag nooit ten koste gaan van 
noodzakelijke zorg en ondersteuning. 
De Wmo-raad adviseert het College van 
B&W ook om de huidige eigen bijdrage op 
basis van het arrangementtarief nader te 
bezien. Gebleken is namelijk dat bij een 
geringe afname van voorzieningen binnen 
een arrangement, de hoogte van de eigen 
bijdrage op geen enkele wijze in verhouding 
kan staan met het tarief van het 
arrangement en zelfs hoger kan zijn dan de 
kostprijs van de voorziening. Dit kan leiden 
tot het niet meer afnemen van voorzieningen 
en daardoor tot het mijden van zorg, die 
voor de Wmo-raad een niet te accepteren 
situatie is. 
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Naar het oordeel van het college is 
gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en andere 
maatregelen die tot de individuele 
voorziening behoren en die de cliënt van het 
persoonsgebonden budget wil betrekken, 
van goede kwaliteit zijn (kwaliteit).” 
 
Opmerking & Advies 
Bij een Pgb heeft de gemeente geen 
relatie/contract met de zorgaanbieders en 
daarmee ook geen toezicht/controle op de 
kwaliteit van de voorziening/product die 
wordt geleverd. 
Hoe denkt het College van B&W uitvoering 
te geven aan de wettelijke voorwaarde ten 
aanzien van de “goede kwaliteit” van de 
geleverde voorziening/product? 
 
 

 
Inderdaad is het zo dat in geval van 
PGB het niet de gemeente is die 
een contract of overeenkomst aan 
gaat met een aanbieder, maar de 
PGB houder. 
Echter ook in het geval van een 
PGB wordt met de client bekeken in 
welke mate de geboden 
maatwerkvoorziening bijdraagt aan 
de ondersteuningsbehoefte van de 
client.  

 
Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan. 
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“Inwoners met een inkomen lager dan 130% 
van de bijstandsnorm ontvangen een 
tegemoetkoming van €150,00 per jaar indien 
zij aantoonbare zorgkosten hebben ten 
gevolge van een chronische ziekte of een 
handicap.” 
 
Tekst Verordening Artikel 22. Indexering 
(Verordening 2017, pag. 13) 
Het college kan jaarlijks per 1 januari de in 

 
Het betreft een KAN bepaling. 
Gezien de bezuinigingsopgave 
wordt geen loonprijsindexering 
toegepast.  

 
Leidt niet tot een 
aanpassing in het 
beleidsplan 
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het kader van deze verordening en het op 
deze verordening berustende Besluit 
maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Sittard-Geleen geldende bedragen verhogen 
of verlagen aan de hand van de prijsindex 
voor de gezinsconsumptie volgens het CBS. 
 
Opmerking & Advies 
Op grond van artikel 22. “Indexering” van de 
Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Sittard-Geleen 
2017 bij dit concept Beleidsplan, adviseert 
de Wmo-raad het College van B&W deze 
tegemoetkoming van € 150,00 te indexeren. 
Dit op basis van de prijsindex voor de 
gezinsconsumptie volgens het CBS c.q. de 
jaarlijkse verhoging van de eigen bijdrage in 
het kader van de Zorgverzekeringswet. 
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In onze stad staan de inwoners en hun 
omgeving centraal en niet het systeem. 
Om de inwoner en zijn directe omgeving 
centraal te stellen in plaats van het systeem, 
zetten we de komend drie jaar in op vier 
resultaten: 
Wanneer inwoners een 
ondersteuningsvraag stellen, wordt deze 
integraal bekeken. 
Als er een enkelvoudige vraag is, pakken we 
deze ook enkelvoudig op. 
Er wordt per huishouden met een 

 
Als er een enkelvoudige vraag is, 
pakken we deze ook enkelvoudig 
op. 
Er wordt per huishouden met een 
meervoudig 
ondersteuningsvraagstuk één plan 
gemaakt, ongeacht uit welke wetten 
ondersteuning nodig is. 
 
Dit betreft een werkwijze in de 
uitvoering van de 3 wetten in het 
sociale domein.  

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in het beleidsplan.  
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meervoudig ondersteuningsvraagstuk één 
plan gemaakt, ongeacht uit welke wetten 
ondersteuning nodig is. 
Inwoners ondervinden bij hun ondersteuning 
geen hinder van de schotten tussen de 
uitvoering van verschillende wetten en 
gemeentelijke regelgeving. 
 
Opmerking & Advies 
De Wmo-raad is positief over de inzet van 
het College van B&W in de komende drie 
jaar op de vier resultaten om zo de inwoner 
en zijn directe omgeving centraal te stellen 
en niet het systeem.  
De Wmo-raad adviseert het College van 
B&W wel de uitvoering van deze vier 
resultaten duidelijk in de 
uitvoeringsrichtlijnen van dit deelplan Wmo 
vast te leggen. Evenals ook meetbare 
(kritieke) prestatie-indicatoren, normeringen 
en de evaluatie van de beleidsuitvoering. 
 

Met het vaststellen van het 
beleidsplan is dit feitelijk de opdracht 
aan de uitvoeringsorganisatie 
binnen de gemeente.  
Hiermee wordt in 2016/2017 gestart 
in de pilots gebiedsgericht werken 
en in 2017 wordt geëvalueerd op 
welke wijze dit voor de gehele stad 
wordt geïmplementeerd.  
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“Hierbij betrekken we niet alleen aanbieders 
van maatwerkvoorzieningen, maar ook 
stakeholders als leerkrachten, 
leerplichtambtenaar, verloskundigen, 
huisartsen enz. die vaak al vroeg signaleren 
dat ondersteuning (het verergeren van) 
problemen kan voorkomen.” 
 
Opmerking & Advies 

 
Inderdaad zijn ook de 
wijkverpleegkundige die in het kader 
van de Zorgverzekeringswet actief 
zijn in het sociale domein van groot 
belang in de samenwerking rondom 
cliënten en mantelzorgers. 

 
Overnemen, wordt 
aangepast in het 
beleidsplan.  
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In de opsomming van de stakeholders wordt 
een belangrijke stakeholder gemist, nl. de 
“wijkverpleegkundige”. Het zijn namelijk de 
wijkverpleegkundigen die een belangrijke 
schakel vormen in het netwerk rond een 
zorgvrager en (zeer) regelmatig contact 
hebben met de zorgvragers. Hierdoor zijn 
het juist de wijkverpleegkundigen die 
vroegtijdig kunnen signaleren dat 
ondersteuning (het verergeren van) 
problemen kan voorkomen. 
De Wmo-raad adviseert dan ook de 
wijkverpleegkundigen op te nemen in dit 
tekstdeel om het belang van de ze groep te 
onderstrepen. 
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“We zetten de komende jaar in op drie 
resultaten: 
1. Versterken van het netwerk van 
stakeholders in wijken en buurten en dit 
koppelen aan onze integrale maatwerkers. 
2. Versterken van het voorliggende 
aanbod voor kortdurende ondersteuning, 
dichtbij mensen, waardoor minder beroep 
hoeft worden gedaan op maatwerk- en 
andere voorzieningen (zie ook 3.1). 
3. Beter aansluiten met zorg en 
ondersteuning bij de informele netwerken 
van mensen (zie ook 3.1).” 
 
Opmerking & Advies 

 
Gebiedsgericht werken in een 
methodiek van werken, het betreft 
geen beleid maar uitvoering van de 
taken in het sociale domein. 
Concreet is er gestart met de twee 
pilots. Voor deze pilots is 
vastgesteld wat hierin wordt 
gemonitord.  
Echter zoals gezegd betreft dit 
uitvoering en geen kaderstelling. 
Uiteraard kan de Wmo raad dit 
volgen middels de structurele 
ambtelijke overleggen. 

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in het beleidsplan.  
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De Wmo-raad is positief over de inzet van 
het College van B&W in de komende drie 
jaar op deze drie resultaten. 
De Wmo-raad adviseert het College van 
B&W wel de uitvoering van deze drie 
resultaten duidelijk in de 
uitvoeringsrichtlijnen van dit beleidsplan vast 
te leggen. Evenals ook meetbare (kritieke) 
prestatie-indicatoren, normeringen en de 
evaluatie van de beleidsuitvoering. 
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“Voor verwarde mensen geldt dat zij zelf niet 
makkelijk de weg naar hulp weten te vinden, 
om hulp vragen of de zorg juist opzettelijk 
mijden.” 
Opmerking & Advies 
Bij verwarde personen is het risico op het al 
dan niet opzettelijk mijden van zorg 
significant aanwezig. Hierdoor vormen deze 
personen een hoger risico voor zichzelf en 
hun (directe) omgeving. 
De Wmo-raad adviseert het College van 
B&W om in het “plan van aanpak verwarde 
personen” hier in alle stadia bijzondere 
aandacht aan te besteden, zodat het risico 
op het mijden van zorg door verwarde 
personen tot een minimum kan worden 
gereduceerd. 
 

 
Wij zullen uw advies meenemen bij 
de ontwikkeling van het plan van 
aanpak.  
 
Overigens zijn er plannen om het 
probleem dat verwarde personen 
niet verzekerd zijn op landelijke 
schaal op te pakken. Dat neemt niet 
weg dat verwarde mensen ook 
andere redenen hebben om zorg te 
mijden. 

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in het beleidsplan. 
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“De komende jaren zal het aanbod van 
Beschermd Wonen transformeren. Voor wie 

 
Wij onderkennen dat onderscheid 
tussen bestaande cliënten, die 

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in het beleidsplan. 
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het nodig heeft wordt ondersteuning, 
bescherming en behandeling zoveel 
mogelijk in de thuissituatie ingezet. Daartoe 
wordt beschermd wonen opgenomen in het 
geheel van maatschappelijke ondersteuning 
en wordt de ontwikkeling naar meer 
samenhang en samenwerking gestimuleerd. 
Centraal staat sociale inclusie van mensen 
met een verstoorde zelfregulatie: van 
Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. 
Uitgangspunten zijn de realisatie van 
beschermde woonplekken in de wijk en de 
transformatie van beschermd wonen naar 
het ondersteunen van kwetsbare burgers 
midden in de samenleving door 
uiteenlopende woonvarianten met flexibele 
herstelondersteuning.” 
 
Opmerking & Advies 
Bij de transformatie van “Beschermd 
Wonen” naar “Beschermd Thuis” moet er 
een duidelijk onderscheid worden gemaakt 
tussen de bestaande cliënten en de nieuwe 
cliënten. Voor cliënten die nu gebruik maken 
van “Beschermd Wonen” is dit hun 
“Beschermd Thuis” en hebben zij doorgaans 
geen redelijk alternatief om in een 
beschermde omgeving te wonen. 
De Wmo-raad adviseert het College van 
B&W bij de uitvoering van de wet- en 
regelgeving ten aanzien van “Beschermd 
Thuis” en de daaraan gerelateerde 

immers vaak al jaren in hun 
beschermde woonomgeving zijn, en 
nieuwe cliënten nodig is. Wij nemen 
uw advies mee in de besluitvorming.  
Als uitstroom van bestaande 
cliënten naar een woning in de wijk 
geen haalbaar alternatief is, dan 
blijft de bestaande voorziening 
beschikbaar. 
Dat geldt overigens ook voor nieuwe 
cliënten. 
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transformatie vanuit “Beschermd Wonen” 
bijzondere aandacht te besteden aan de 
bestaande cliënten en te waarborgen dat zij 
in een voor hun vertrouwde beschermde 
omgeving kunnen blijven wonen. 
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“Het is namelijk niet wenselijk om nu 
beleidsmatige keuzes te maken die, als de 
wet- en regelgeving voor Beschermd Thuis 
verder ingevuld wordt, terug gedraaid 
moeten worden, met onrust voor de 
zorgvragers, verspilde energie en 
kapitaalvernietiging als ongewenste 
resultaten.” 
 
 
Opmerking & Advies 
De Wmo-raad ondersteunt het voornemen 
van het College van B&W om nu nog geen 
beleidsmatige keuzes te maken met 
betrekking tot “Beschermd Thuis” en 
hiermee te wachten tot er meer duidelijkheid 
is betreffende wet- en regelgeving. 
De Wmo-raad wil, wanneer er meer 
duidelijkheid is over deze wet- en 
regelgeving, zoals te doen gebruikelijk door 
het College van B&W aan de voorzijde 
worden betrokken bij de beleidsontwikkeling 
betreffende “Beschermd Wonen” en de 
daaraan gerelateerde transformatie vanuit 
“Beschermd Wonen”. 

 
Zoals te doen gebruikelijk zal de 
Wmo-raad in een zo vroeg mogelijk 
stadium worden betrokken bij de 
beleidsontwikkeling betreffende 
beschermd wonen. Dit is niet alleen 
goed gebruik maar ook in de 
desbetreffende verordening 
vastgelegd. 

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in het beleidsplan. 



22 
 

 
Pagina 
 

 
Samenvatting van het advies 

 
Commentaar van het college van 
B&W 

 
Voorstel 

 

 
Pagina 22 
 
 

 
“Middels de nieuwe aanpak Wmo bestaande 
uit arrangementen gebaseerd op het 
principe ‘doen wat nodig is’ zijn zowel de 
Rijksbezuinigingen 2015 alsook de 
oplopende korting a.g.v. het objectief 
verdeelmodel in belangrijke mate reeds in 
2015/2016 gerealiseerd. Als gevolg daarvan 
is ook geen nieuwe tariefskorting voor 2016 
doorgevoerd.” 
“Overschotten op de Wmo worden ingezet 
binnen het sociaal domein, met andere 
woorden Wmo, Participatiewet en 
Jeugdwet.” 
 
Opmerking & Advies 
 
Bij het onderdeel 8.2.1 hebben wij het 
volgende advies gegeven: 
 
De Wmo-raad adviseert het College van 
B&W om de (arrangement)tarieven, als 
grondslag voor de berekening van de eigen 
bijdrage, structureel naar beneden bij te 
stellen. Hierdoor zal de eigen bijdrage lager 
worden, waardoor zeker een positief effect 
ontstaat vooral voor de middeninkomens, 
die financieel toch een kwetsbare groep 
vormen. Dit advies is gebaseerd op een 
onder uitputting van het Wmo-budget in 
2015 en naar verwachting ook in 2016. De 

 
De eigen bijdrage is een landelijke 
regeling. Echter a.g.v. een aantal 
maatregelen (waaronder wegvallen 
WTCG en het hanteren van 
kostprijsdekkende tarieven) is de 
eigen bijdrage voor Wmo cliënten 
die begeleiding krijgen hoger dan in 
de AWBZ het geval was. 
 
Dit heeft ook landelijk aandacht 
gekregen waardoor het Rijk 
maatregelen heeft aangekondigd 
waardoor de eigen bijdrage in het 
kader van de Wmo wordt verlaagd. 
Als gemeente willen we eerst deze 
maatregelen afwachten voordat we 
besluiten of daarbovenop nog 
maatregelen noodzakelijk zijn.  
Verder is het belang te constateren 
dat we voor alle Wmo voorzieningen 
als uitgangspunt de kostprijs van de 
voorziening hanteren. Voor de 
Huishoudelijke Hulp en de 
hulpmiddelen heeft dit nooit een 
probleem opgeleverd. Voor de 
Begeleiding is dit een verandering 
t.o.v. de AWBZ. Daarnaast heeft het 
CAK stapelfacturen gestuurd (dus 
de eigen bijdrage voor meerdere 
maanden in één keer geïnd). Dit 

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in het beleidsplan.  



23 
 

 
Pagina 
 

 
Samenvatting van het advies 

 
Commentaar van het college van 
B&W 

 
Voorstel 

Wmo-raad stelt zich op het standpunt dat de 
hoogte van de eigen bijdrage nooit een 
reden mag/kan zijn om “noodzakelijke” zorg 
en ondersteuning te mijden. Solidariteit is 
goed, maar mag nooit ten koste gaan van 
noodzakelijke zorg en ondersteuning. 
 
 
De Wmo-raad is daarom van mening dat het 
Wmo-budget ten goede moet komen aan de 
Wmo cliënten en niet gebruikt mag worden 
om tekorten bij de uitvoering van de 
Participatiewet en Jeugdwet op te vangen. 
 

heeft tot veel onrust geleid. Als 
gemeente hebben we goed 
bijgehouden welke cliënten hierdoor 
ondersteuning hebben stopgezet en 
hebben ook met bijna al deze 
cliënten persoonlijke gesprekken 
gevoerd, die vaak geleid hebben tot 
een alternatieve oplossing.  
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De gemeente voert jaarlijks een 
clientervaringsonderzoek uit. In de wet is 
vastgesteld dat gemeenten een verplichte 
gestandaardiseerde vragenlijst moeten 
gebruiken. Dat maakt een vergelijking 
tussen gemeenten onderling mogelijk.” 
 
Opmerking & Advies 
De Wmo-raad adviseert het College van 
B&W voor het cliëntervaringsonderzoek 
altijd de uitgebreide versie van de verplichte 
gestandaardiseerde vragenlijst te gebruiken. 
Daarnaast dient er ruimte te zijn voor 
aanvullende vragen die specifieker zijn 
gericht op de ervaringen van de inwoners 
ten aanzien van de uitvoering van het 
concept Beleidsplan 2017 – 2019 Sociaal 

 
We hebben inderdaad als gemeente 
gebruik gemaakt van de verplichte 
gestandaardiseerde vragenlijst 
inclusief de aanvullende vragen.  

 
Leidt niet tot een 
aanpassing van het 
beleidsplan.  
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Domein en het daaraan gerelateerde 
overige (detail) Beleidsplannen. 
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“De GGD oefent toezicht uit op de 
zorgaanbieders waarmee de gemeenten 
een contract hebben; aanbieders van 
maatwerkvoorzieningen.” 
 
Opmerking & Advies 
De gemeente heeft doorgaans met 
zorgaanbieders die onder een Pgb een 
voorziening of product aanbieden geen 
contract of overeenkomst. 
Hoe wordt door de gemeente het toezicht op 
deze zorgaanbieders uitgeoefend? 
 

 
De gemeente beoordeelt of de cliënt 
in staat is om een PGB te beheren. 
Daar hoort bij of de cliënt naar de 
mening van de gemeente in staat is 
om de kwaliteit van de aanbieder, 
i.c. de door hem geleverde 
ondersteuning, te beoordelen. Als dit 
niet het geval is, dan kan de 
gemeente een PGB weigeren.  
Op de tweede plaats beoordeelt de 
gemeente het ondersteuningsplan. 
Als dit niet aan de maat is, 
bijvoorbeeld omdat er twijfels zijn 
over de deskundigheid van de 
aanbieder, dan kan de gemeente dit 
plan afwijzen. Daarmee wijst zij ook 
het PGB (vooralsnog) af.  
Overigens zijn wij op de hoogte van 
elkaar tegen sprekende uitspraken 
van de rechter op dit terrein. Deze 
bemoeilijken het afwijzen van een 
PGB. Wij hopen dat hierover op 
korte termijn duidelijkheid ontstaat.  
Op de derde plaats heeft de 
gemeente plannen om het toezicht 
op de naleving, de handhaving en 
fraudepreventie- en bestrijding 
nader in te vullen. Daarmee kunnen 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing van het 
beleidsplan.  
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malafide aanbieders aangepakt 
worden, ook als zij geen contract 
met de gemeente hebben. 
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“Ook de gemeenten willen meer aandacht 
besteden aan naleving, handhaving, 
fraudepreventie en –bestrijding in de Wmo. 
Daarbij legt de gemeente de nadruk op 
vertrouwen in de cliënt en de zorgaanbieder 
maar is tevens alert op misbruik en zorgt 
voor controle en fraudebestrijding. Daarbij 
gaan wij ervan uit dat de cliënt doorgaans 
een kwetsbare inwoner is, die vooral gebaat 
is bij goede voorlichting over de regels die 
van toepassing zijn. Duidelijkheid vooraf 
helpt bij het voorkómen van fouten en 
oneigenlijk gebruik. De gemeente zet vooral 
in op preventie en voorlichting (vooraf) van 
bijvoorbeeld de budgethouder, maar 
stimuleert tevens de Wmo consulent om 
alert te zijn op fraude en zijn rol op te 
pakken bij een gevoel dat er iets niet pluis 
is.” 
 
Opmerking & Advies 
De Wmo-raad onderschrijft het belang van 
fraudepreventie en –bestrijding evenals de 
naleving van wet- en regelgeving. Het gaat 
immers om de besteding van 
gemeenschapsgelden aan de kwetsbare 
inwoners van onze gemeente. 
De Wmo-raad adviseert het College van 

 
Wij nemen uw advies ter harte om in 
de uitvoering van de Wmo in het 
contact met de cliënt duidelijk en 
met alle beschikbare middelen, in 
begrijpelijk en eenvoudig 
Nederlands, te communiceren. 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing van het 
beleidsplan.  
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B&W over dit thema met alle middelen die 
de gemeente ter beschikking staan met de 
inwoner te communiceren. Het is naar de 
menig van de Wmo-raad in ieders belang 
dat deze communicatie in begrijpelijk en 
eenvoudig taalgebruik dient te zijn (dus 
absoluut niet in ambtelijke taal). Hierdoor 
kunnen onduidelijkheden en onjuiste 
interpretaties van de wet- en regelgeving 
worden voorkomen. 

 
Wmo verordening 
 

 
Artikel 1. Begripsbepaling 
Lid 10. Gebruikelijke hulp 
Tekst (pag. 4): 
 
 
 

 
 “Hulp die naar algemeen aanvaarde 
opvattingen in redelijkheid mag worden 
verwacht van de echtgenoot, ouders, 
inwonende kinderen of andere huisgenoten;” 
Advies: 
 
De Wmo-raad Sittard-Geleen (hierna Wmo-
raad) adviseert, op basis van het 
geregistreerd partnerschap, ook “partner” in 
de opsomming op te nemen. 
 

 
De definitie van gebruikelijke hulp is 
overgenomen uit de wettekst Wmo 
2015. Partner valt dan onder 
“andere huisgenoten”. 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing van de 
Verordening 

 
Artikel 5. Gesprek 
Lid 1. Onderdeel j. 
Tekst (pag. 7): 
 

 
 “De mogelijkheden om te kiezen voor de 
verstrekking van een pgb, waarbij de cliënt 
in begrijpelijke bewoordingen wordt ingelicht 
over de gevolgen van die keuze.” 
 
Opmerking & Advies: 

 
Alle communicatie met burgers vindt 
in begrijpelijke bewoording plaats. 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing van de 
Verordening 
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De Wmo-raad is van mening dat alle 
communicatie met de inwoner in 
“begrijpelijke bewoordingen” dient te 
gebeuren, waarbij ambtelijk taalgebruik moet 
worden vermeden. 
De Wmo-raad adviseert het College van 
B&W dan ook in de communicatie met de 
inwoner dit te doen in begrijpelijk en 
leesbaar taalgebruik en hierbij iedere vorm 
van ambtelijk taalgebruik te vermijden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lid 2. 
Tekst (pag. 7): 
 
 
 

  
“Als de cliënt een persoonlijk plan als 
bedoeld in artikel 4, vierde lid, aan het 
college heeft overhandigd, betrekt het 
college dat plan bij het onderzoek, bedoeld 
in het eerste lid.” 
Vraag ter verduidelijking: 
Welke status heeft het “persoonlijk plan” in 
de behandelingsprocedure van een 
hulpvraag/aanvraag? 
In hoeverre is een cliënt in het nadeel 
wanneer hij/zij geen persoonlijk plan heeft 
opgesteld? 
 

 
Er ontstaat geen nadeel. Het 
persoonlijk plan dient ter 
voorbereiding op het 
keukentafelgesprek. De cliënt wordt 
meermaals gewezen op de 
mogelijkheid om een persoonlijk 
plan in te kunnen dienen om zijn 
melding/ vraag te onderbouwen en 
te motiveren. Dit kan hij echter ook 
tijdens het keukentafelgesprek 
mondeling toelichten. 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing van de 
Verordening 

 
Artikel 12. Regels voor 
bijdrage in de kosten van 

 
“voor een maatwerkvoorziening dan wel 
pgb, overeenkomstig het Besluit 

 
De termen zijn gebruikt zoals 
geadviseerd door de VNG en 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing van de 
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maatwerkvoorzieningen en 
algemene voorzieningen 
 
Lid 1. Onderdeel b. 
Tekst (pag. 9): 
 
 
 
 

maatschappelijke ondersteuning, en 
afhankelijk van het inkomen en vermogen 
van de cliënt en zijn echtgenoot.” 
 
Advies: 
De Wmo-raad adviseert, op basis van het 
geregistreerd partnerschap, ook “partner” in 
de opsomming op te nemen. 
 
 

opgenomen in de VNG 
modelverordening.  
In de wettekst Wmo 2015 wordt 
tevens in artikel 1.1.2 het volgende 
aangegeven:  
Artikel 1.1.2 
1. Voor de toepassing van deze wet 
en de daarop berustende 
bepalingen wordt gelijkgesteld met: 
a. echtgenoot: geregistreerde 
partner;.  
Op grond van bovenstaande hoeft 
de verordening niet worden 
aangepast. 
 

Verordening 

 
Lid 1. 
Tekst (pag. 10): 
“Aanbieders zorgen voor een 
goede kwaliteit van 
voorzieningen, eisen met 
betrekking tot de 
deskundigheid van 
beroepskrachten daaronder 
begrepen, door: 
a. het afstemmen van 
voorzieningen op de 
persoonlijke situatie van de 
cliënt; 
b. het afstemmen van 
voorzieningen op andere 
vormen van zorg en 

 
Tekst Toelichting (pag. 23): 
“De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van voorzieningen ligt bij de gemeente en de 
aanbieder. In het eerste lid staan de globale 
kwaliteitscriteria vermeld waardoor 
aanbieders in ieder geval zorgen voor een 
goede kwaliteit van voorzieningen en voor 
deskundigheid van beroepskrachten.” 
Opmerking & Advies 
De Wmo-raad is van mening dat de in lid 1 
onder a t/m c genoemde kwaliteitscriteria 
wel “zeer” globaal zijn. Door het ontbreken 
van een juiste definiëring van het begrip 
“goede kwaliteit” en meetbare (kritieke) 
prestatie-indicatoren met betrekking tot de 
kwaliteitscriteria, is er naar de mening van 

 
De in de Verordening opgenomen 
criteria zijn de minimale 
kwaliteitscriteria die gelden voor alle 
aanbieders die gecontracteerd zijn 
voor Wmo diensten of 
voorzieningen.  
 
In de verschillende contracten per 
categorie, denk hierbij aan 
huishoudelijke ondersteuning, 
maatwerkvoorziening ondersteuning 
of woon- en vervoersvoorzieningen, 
zijn afzonderlijke en meer in detail 
geformuleerde kwaliteitscriteria 
opgenomen.  
 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing van de 
Verordening 
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ondersteuning; 
c. erop toe te zien dat 
beroepskrachten tijdens hun 
werkzaamheden in het kader 
van het leveren van 
voorzieningen handelen in 
overeenstemming met de 
professionele standaard;” 
 
 
 

de Wmo-raad geen garantie geboden dat de 
zorgaanbieder zorgt voor een goede 
kwaliteit van de voorzieningen en voor 
deskundigheid van beroepskrachten. 
De Wmo-raad adviseert het College van 
B&W het begrip “goede” en “kwaliteit” nader 
te definiëren en ten aanzien van de 
kwaliteitscriteria (ook al zijn deze globaal) 
meetbare (kritieke) prestatie-indicatoren te 
koppelen zodat toetsing en evaluatie van de 
“goede kwaliteit” mogelijk is. 
 

 
Artikel 15. Nieuwe feiten en 
omstandigheden, herziening, 
intrekking of terugvordering 
Lid 7. 
 
 
 
 
 
 

 
Tekst (pag. 11): 
“Het college onderzoekt uit het oogpunt van 
kwaliteit van de geleverde zorg, al dan niet 
steekproefsgewijs, de bestedingen van 
pgb’s en het gebruik van 
maatwerkvoorziening.” 
Vraag ter verduidelijking: 
Hoe vaak heeft een dergelijk onderzoek 
plaatsgevonden? 
Indien het onderzoek steekproefsgewijs is 
uitgevoerde, hoe representatief is deze 
steekproef geweest? 
Wat zijn de resultaten van deze 
onderzoeken? 
 

 
 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing van de 
Verordening 

 
Artikel 18. Klachtenregeling 
Lid 2. 
 

 
Tekst (pag. 12): 
“Onverminderd andere 
handhavingsbevoegdheden ziet het college 

 
Uw reactie betreft een 
informatievragen, deze kunnen in 
het ambtelijk overleg tussen 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing van de 
Verordening 
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toe op de naleving van de klachtregelingen 
van aanbieders door periodieke overleggen 
met de aanbieders, en een jaarlijks cliënt-
ervaringsonderzoek.” 
Vragen ter verduidelijking 
Hoe periodiek is “periodiek”? 
Wat zijn de ervaringen van de gemeente en 
de uitkomsten van dit periodiek overleg? 
 
 

gemeente en Wmo raad worden 
besproken. 

 
Lid 3. 
Tekst (pag. 12): 
 
 

  
“.De zorgvrager stelt onverwijld het college 
in kennis van het indienen van een klacht en 
over de afwikkeling ervan.” 
Vragen ter verduidelijking 
Hoe vaak is, sedert de invoering van Wmo 
2015, de gemeente door de zorgvrager 
geïnformeerd over een ingediende klacht en 
de afwikkeling ervan? 
Wat heeft de gemeente met deze meldingen 
gedaan? 
 

 
Uw reactie betreft een 
informatievragen, deze kunnen in 
het ambtelijk overleg tussen 
gemeente en Wmo raad worden 
besproken. 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing van de 
Verordening 

 
Artikel 19 Medezeggenschap 
bij aanbieders van 
maatschappelijke 
ondersteuning 
Lid 1. 
Tekst (pag. 12): 
 
 

 
 “Aanbieders van een maatwerkvoorziening 
in de vorm van dienstverlening stellen een 
regeling vast voor de medezeggenschap 
van cliënten over voorgenomen besluiten 
van de aanbieder welke voor de gebruikers 
van belang zijn.” 
 
Vragen ter verduidelijking 
Wat zijn de ervaringen van de gemeente 

 
Uw reactie betreft een 
informatievragen, deze kunnen in 
het ambtelijk overleg tussen 
gemeente en Wmo raad worden 
besproken. 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing van de 
Verordening 
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met de uitvoering van deze 
“medezeggenschapsregeling”, met name ten 
aanzien van de 
betrokkenheid/medezeggenschap van de 
cliënten? 
 

 
Lid 2. 
Tekst (pag. 12): 
“Onverminderd andere 
handhavingsbevoegdheden 
ziet het college toe op de 
naleving van de 
medezeggenschapsregelingen 
van aanbieders door 
periodieke overleggen met de 
aanbieders en een jaarlijks 
cliënt-ervaringsonderzoek.” 
 
 
 
 
 
 

 
Vragen ter verduidelijking 
Hoe periodiek is “periodiek”? 
Op welke wijze wordt door de gemeente 
toezicht gehouden op de naleving van de 
medezeggenschapsregelingen? 
Hoe vaak heeft de gemeente, sedert de 
invoering van de Wmo 2015, toezicht 
uitgeoefend op de naleving van de 
medezeggenschapsregeling door de 
aanbieders? 
Wat zijn de resultaten van dit uitgeoefende 
toezicht? 
Welke sanctiemogelijkheden heeft de 
gemeente wanneer een aanbieder in 
gebreke blijft met betrekking tot de 
medezeggenschapsregeling? 
 

 
Uw reactie betreft een 
informatievragen, deze kunnen in 
het ambtelijk overleg tussen 
gemeente en Wmo raad worden 
besproken. 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing van de 
Verordening 

 
Toelichting Artikel 5. Gesprek 
Toelichting Lid 1. Onderdeel b. 
Tekst (pag. 19): 
 

 
 “In onderdeel b is als onderwerp van 
gesprek ‘het gewenste resultaat van het 
verzoek om ondersteuning’ opgenomen. Dit 
is belangrijk omdat in de woorden van de 
nota naar aanleiding van het verslag 
(Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 34, 
blz. 183) “de ultieme toetssteen of de 

 
Uw reactie betreft een 
informatievragen, deze kunnen in 
het ambtelijk overleg tussen 
gemeente en Wmo raad worden 
besproken. 
 
 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing van de 
Verordening 
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maatschappelijke ondersteuning effectief is 
geweest, ligt in de beantwoording van de 
vraag of de cliënt zelf vindt dat de verleende 
maatschappelijke ondersteuning heeft 
bijgedragen aan een verbetering van zijn 
zelfredzaamheid of participatie. In het 
wetsvoorstel Wmo 2015 staat het bereiken 
van dit resultaat centraal”. 
In het tweede lid is overeenkomstig artikel 
2.3.2, vijfde lid, van de wet verankerd dat het 
college een door of namens de cliënt 
ingediend persoonlijk plan betrekt bij het 
onderzoek.” 
Vragen ter verduidelijking 
Op welke wijze wordt door de gemeente met 
de cliënt over de effectiviteit van de 
maatschappelijke ondersteuning 
gecommuniceerd? 
Hoe vaak heeft sedert de invoering van de 
Wmo 2015 deze toetsing plaatsgevonden en 
wat zijn de resultaten? 
Op welke wijze wordt door de gemeente de 
resultaten van deze toetsing gebruikt om de 
effectiviteit van de maatschappelijke 
ondersteuning te optimaliseren? 
 

 
 
 
 

 
Toelichting Artikel 7. Aanvraag 
Toelichting bij Lid 2. 
Tekst (pag. 20): 
 
 

 
“In het tweede lid is de mogelijkheid 
opgenomen om een door de cliënt 
ondertekend verslag eveneens als aanvraag 
aan te merken.” 
Opmerking 

 
Correct.  

 
Wordt aangepast in de 
Verordening. 
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Dit moet “derde” lid zijn in plaats van tweede 
lid. Zie onderstaand Lid 2. & Lid 3. 
Lid 2. Een aanvraag wordt ingediend door 
middel van een door het college vastgesteld 
aanvraagformulier. 
Lid 3. Het college kan een ondertekend 
verslag van het gesprek aanmerken als 
aanvraag als de cliënt dat op het verslag 
heeft aangegeven. 
 

 
Toelichting Artikel 11. Regels 
voor pgb 
Tekst (pag. 21): 
 
 
 
 

 
“Het college kan op grond van artikel 2.3.6 
van de wet een pgb verstrekken. Als aan 
alle wettelijke voorwaarden daartoe is 
voldaan, kan zelfs van een verplichting van 
het college worden gesproken. Van belang 
is dat een pgb alleen wordt verstrekt indien 
de cliënt dit gemotiveerd vraagt (zie artikel 
2.3.6, tweede lid, onder b). Met behoud van 
de motivatie-eis wordt geborgd dat duidelijk 
is dat het de beslissing van de aanvrager 
zelf is om een pgb aan te vragen (zie de 
toelichting op amendement Voortman c.s., 
Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 103). 
Ook kan de aanvrager op deze manier 
aantonen dat hij in staat is om adequaat 
gebruik te maken van een pgb.” 
Vragen ter verduidelijking 
Op welke wijze controleert de gemeente dat 
de motivatie voor een pgb door de cliënt zelf 
is opgesteld en daarmee aantoont dat hij/zij 
in staat is om adequaat gebruik te maken 

 
Vragen mbt de uitvoering van de 
Wmo horen niet thuis in een 
inspraakreactie maar kunnen in het 
reguliere overleg gemeente en Wmo 
raad worden besproken en 
toegelicht. 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing van de 
Verordening 
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van een pgb? 
 
 
 

 
Mr. Dolf Gregoire Arbeidsrecht & sociale zekerheid mbt het beleidsplan Wmo 
 

 
Algemeen 
 
 
 
 
 

 
Op welke manier wordt er rekening 
gehouden met de jurisprudentie van de 
Centrale Raad van Beroep van 18 mei 2016 
en de rechtbank van 22 juni 2016? 
 
 
 
 
 

 
De consequenties van de 
jurisprudentie van de Centrale Raad 
van Beroep van 18 mei 2016 en de 
rechtbank van 22 juni 2016 leiden 
niet tot een aanpassing van beleid, 
echter wel tot een aanpassing in de 
uitvoering en de beleidsregels 
(uitvoeringsregels).  
 
De gemeente is bezig de huidige 
beleidsregels, waarbij wij niet 
voldoen aan de jurisprudentie van 
de CRvB, met spoed maar met 
inachtneming van de nodige 
zorgvuldigheid aan te passen.  
In de tussentijd wordt de indicatie 
van cliënten die formeel of informeel 
bezwaar hebben gemaakt, 
aangevuld met een beschrijving van 
concrete activiteiten en een 
normenkader conform de Wmo 
richtlijn indicatieadvisering voor hulp 
bij het huishouden Gemeente 
Sittard-Geleen 2011. 

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in het beleidsplan. 
Uiteraard wel in de 
beleidsregels die volgen uit 
het beleidsplan.  
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Financiën 

 
Uit de financiële paragraaf kan worden 
afgeleid dat de noodzaak tot (verdere) 
bezuinigingen wordt onderstreept. Dit lijkt 
niet te rijmen met de uitkomst van het 
onderzoek van de Dagblad de Limburger 
van 13 augustus 2016 waaruit blijkt dat er 5 
miljoen euro aan Wmo gelden op de plank is 
blijven liggen.  
 
 
 
 
 

 
In het kader van de Wmo is er 
sprake geweest van een eenmalige 
bezuiniging met in gang van 2015. 
Daarbovenop wordt de komende 
jaren het objectief landelijke 
verdeelmodel ingevoerd in de jaren 
2016-2019.  
Dit betekent voor Sittard-Geleen dat 
er de komende jaren gekort wordt 
op het Wmo budget. Het overschot 
in 2015 is daarmee geen structureel 
overschot maar zal de komende 
jaren afnemen naar nul.  
De tijdelijke overschotten Wmo 
worden conform raadsbesluit 
ingezet voor de overige tekorten in 
het sociale domein.  
 
  

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in het beleidsplan.  

 
Tarieven 
 

 
Ten aanzien van de te hanteren tarieven zie 
ik geen verwijzing naar de oproep van de 
staatssecretaris om te stoppen met de race 
naar de bodem en de Code verantwoordelijk 
marktgedrag thuisondersteuning.  
 

 
Wij onderschrijven de Code met de 
kanttekening dat wij in samenspraak 
met de aanbieders gekozen hebben 
voor een resultaatgerichte 
bekostiging met 
arrangementstarieven. Wij maken 

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in het beleidsplan. 
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dus geen afspraken over tarieven op 
basis van een kostenopbouw. In de 
contracten met aanbieders is 
eveneens rekening gehouden met 
goed werkgeverschap, bijv. wij 
verlangen van aanbieders dat voor 
het in te zetten personeel de van 
toepassing zijnde CAO wordt 
gehanteerd. 

 
Burgerinspraak Mevrouw Timmermans Geleen 
 

 
Wmo beleidsplan 
 

 
Zoals u bekend moge zijn, is er vanwege de 
toenemende vergrijzing ook een toename 
van het aantal dementerenden. Uit de aard 
van deze aandoening is het vermogen tot 
zelforganisatie zeer beperkt en vaak 
afwezig. Bij deze stel ik voor om voor 
dementerenden een specifiek beleid op te 
nemen in de Wmo beleidsnota gericht op 
een doeltreffende ondersteuning in alle 
stadia van deze ziekte.   

 
De Wmo richt zich op kwetsbare 
mensen, mensen met een 
lichamelijke, verstandelijke, 
zintuigelijke of psychische beperking 
die zelfstandig wonen. Mensen met 
dementie behoren hier ook toe. 
Daarmee zijn de uitgangspunten van 
het Wmo beleid ook van toepassing 
op de ondersteuning voor mensen 
met dementie. 
Belangrijk hierbij is dat naast Wmo 
ondersteuning mensen met 
dementie ook zorg krijgen uit de 
Zorgverzekeringswet of Wet 
Langdurige zorg. Vandaar dat in het 
Wmo beleidsplan ook is opgenomen 
dat de samenwerking met 
wijkverpleegkundige van groot 
belang is, een goede afstemming 

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in het beleidsplan. 
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tussen enerzijds ondersteuning 
(Wmo) en anderzijds zorg (Zvw).  
 

 
Burger inspraak reactie H. Vroomen mbt de visie, opgaven en beleidsplannen sociaal domein 
 

 
De beleidsplannen en specifiek Wmo 

 
Algemeen 
 

 
U stelt 'terugkijkend naar de afgelopen twee 
jaar kunnen we concluderen dat de transitie 
achter de rug is en goed is verlopen'. Deze 
conclusie komt zomaar uit de lucht vallen en 
de vele maatschappelijke 
discussies en zelfs rechtszaken omtrent 
WMO, Jeugd en Participatie issues, geven 
aan dat de transitie op 
onderdelen op zijn minst niet door iedereen 
als 'goed verlopen' gekenschetst wordt. Kunt 
u aangeven 
waarop u deze 'good-feeling'-boodschap 
baseert en welk beoordelingskader u heeft 
gehanteerd bij de 
vaststelling van deze beoordeling ? 
Op de website Sittard-Geleen kan ik de 
eind-evaluatie 'transitie' niet vinden , 
hetgeen voor een effectieve 
burger inspraak toch wel hinderlijk is. 
(vreemd is overigens ook dat ik dit document 
ook niet in de 
openbare raadsstukken heb aangetroffen). 
Zou u mij de eind-evaluatie zo spoedig 

 
In de aanloop naar 2015 werden er 
landelijk allerlei voorspellingen 
gedaan dat a.g.v. de 
decentralisaties in het sociale 
domein ‘ongelukken’ zouden gaan 
gebeuren en gemeenten 
onvoldoende voorbereid zouden 
zijn. 
De stelling ‘'terugkijkend naar de 
afgelopen twee jaar kunnen we 
concluderen dat de transitie achter 
de rug is en goed is verlopen' is 
geschreven vanuit gemeente 
perspectief waarmee bedoeld wordt 
dat de gemeente Sittard-Geleen 
goed voorbereid was en dat we de 
nieuwe taken hebben kunnen  
Er is geen sprake van een 
eindevaluatie. Wel doen we als 
gemeente 
clienttevredenheidsonderzoeken op 
basis waarvan we ons kunnen 
benchmarken met andere 

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in de visie, opgaven en 
beleidsplannen sociaal 
domein.  
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mogelijk kunnen 
toezenden ? 
Overigens ontkracht u 'good-feeling' 
boodschap in het deel-document 
'beleidsplan 2017 -2019 Jeugdwet 
waarin u constateert dat in '2015 minder tijd 
in de verdere bevordering van 
zelforganisatie is besteed'. 
Kennelijk loopt het allemaal dan toch niet zo 
op rolletjes.... 
 

gemeenten.  
Deze resultaten mbt 2015 worden 
eind van dit jaar verwacht.  

 
Algemeen 
 
 
 

 
U hanteert de term 'integraal strategisch 
kader "sociaal domein Sittard-Geleen" ' en 
stelt dat dit kader is opgebouwd uit 'de visie 
op de stad', 'de ambitie Hallo 2020 en de 
uitkomsten van het interactieve traject 
sociale route kaart Sittard-Geleen'. Kunt u 
verduidelijken wat u bedoeld met 'de visie op 
de stad', wat is die visie en waar kan ik als 
burger die visie vinden ? Voor een effectieve 
burger inspraak zou het erg handig zijn om 
die visie te kunnen raadplegen. Ook kan ik 
op uw website en in de raadsstukken de 
samenvatting ' uitkomsten van het 
interactieve traject sociale route kaart 
Sittard-Geleen' niet vinden. 
 
 

 
De visie op de stad is samengesteld 
uit de bestaande beleidsteksten en 
uitgangspunten van de door de 
gemeenteraad vastgestelde 
programmabegroting.  

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in de visie, opgaven en 
beleidsplannen sociaal 
domein. 

 
Algemeen 
 

 
Uit de verdere tekst begrijp ik dat in 
samenwerking met zorgorganisaties en 

 
De uitkomsten van de interactieve 
bijeenkomsten sociale routekaart 

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in de visie, opgaven en 
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 wijkraden de routekaart 
bewandeld is en dat 'ons niets in de weg 
staat om de sociale wetten uit te voeren 
volgens de 
uitgangspunten'. Dat is natuurlijk een 
prachtige constatering, die in schril contrast 
staat met de 
uitkomsten van enkele rechtszaken die 
recent gevoerd zijn. Daarom ben ik zeer 
geinteresseerd in een 
samenvatting of integraal rapport over die 
gesprekken met zorginstanties en wijkraden 
in onze gemeente, 
waarin deze stellige positieve bewering 
wordt onderbouwd. Zou u mij een 
samenvatting betreffende de uitkomsten van 
die beraadslagingen in het bijzonder de 
veldwerkers, kunnen beschikbaar stellen 
c.q. laten inzien ? Uit mijn contacten in het 
werkveld meen ik overigens andere signalen 
te bespeuren. Zijn 
de gesprekken over de sociale kaart ook 
met veldwerkers gedaan en in hoeverre 
verschilt het beeld dan met de visies van de 
managementlagen in het zorgveld ? Hoe 
secureert u de connect met het werkveld ter 
plekke aan 'het front' ? 

zijn vastgelegd in een uitgebreid 
verslag. Dit verslag is gedeeld met 
de deelnemers van de bijeenkomst 
maar kan ook toegestuurd worden 
naar overig geinteresseerden. 
De deelnemers van de 
bijeenkomsten waren vooral mensen 
uit de uitvoering van het sociale 
domein, dat was ook nadrukkelijk 
gevraagd, naast enkele 
beleidsmedewerkers en managers.  

beleidsplannen sociaal 
domein. 

 
Mantelzorg 
 
 

 
Het is verheugend om te lezen dat de 
gemeente de versterking van informele 
netwerken nastreeft. Een 
belangrijk informeel netwerk die werkende 

 
In het plan informele zorg 2016 staat 
in het kader van aandacht aan de 
voorkant de werkgever wel 
genoemd en deze blijft ook als 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing in het 
beleidsplan. 
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mantelzorgers in staat moet stellen 
mantelzorg te verlenen is in de beleidsnota 
niet geadresseerd: de werkgever die 
regelruimte aan mantelzorgers moet geven, 
zodat de mantelzorger in staat gesteld wordt 
om de zorg te gaan verlenen. Wellicht dat de 
gemeente dit thema bij de werkgevers 
gevestigd in onze gemeente nadrukkelijk 
aan de aandacht kan brengen in de vorm 
van 'awareness-meetings', 'workshops' of 
een rechtstreeks schrijven van de 
burgemeester aan de bedrijven om hiervoor 
ruimte in hun bedrijf te creeren. 
Tevens is het gegeven dat heel veel 
mantelzorgende kinderen niet in de 
woongemeente van de 
mantelzorg ontvanger wonen en leven, 
onderbelicht. Niet zelden zitten 
mantelzorgende kinderen op 
verre afstand van de zorgbehoeftige ouders. 
Dit vraagt om lokale netwerken die 
benaderbaar zijn voor die kinderen om de 
elementen van mantelzorg die nabijheid 
vereisen te kunnen realiseren. Idealiter 
leveren die kinderen dan in hun eigen 
woongemeente een evenredig vorm van 
mantelzorg in het aldaar aanwezige netwerk. 
Zou de gemeente dit in VNG verband 
kunnen en willen uitwerken ? 
 

relevante partner van belang voor 
de komende jaren, m.n.ook in de 
ontwikkeling van het eerder 
genoemde expertisecentrum. 
 
Het punt van mantelzorgende 
kinderen die op verre afstand wonen 
van zorgbehoeftige ouders in relatie 
tot de benaderbaarheid van lokale 
netwerken is in de uitvoering al een 
punt van aandacht. 
 
De gemeente is verantwoordelijk 
voor de ondersteuning van 
mantelzorgers van de zorgvragers 
woonachtig in de betreffende 
gemeente. Daarmee kan een 
mantelzorger op afstand, dus 
woonachtig in een andere 
gemeente, ook gebruik maken van 
het ondersteuningsaanbod binnen 
de gemeente. Ondersteuning van 
(externe) netwerken in de nabijheid 
van de zorgvrager, valt dan niet 
noodzakelijk onder mantelzorg. 
Denk bijvoorbeeld aan de 
ondersteuning van zorgvrijwilligers.  
 
Aangezien Wmo beleid lokaal beleid 
is en de uitvoering mede afhankelijk 
van de lokale sociale infrastructuur 
is uitwerking in VNG verband niet 
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aan de orde, wel kennisuitwisseling. 

 
Keukentafelgesprek 
 
 
 
 

 
In het hoofdstuk 'keukentafel gesprek' is 
onderbelicht gebleven dat in de arrangement 
systematiek er 
(helaas) sprake is van twee keukentafel 
gesprekken. Een gesprek voor de 
vaststelling van het 
gemeentelijke arrangement en een ander 
gesprek met de zorgaanbieder om de 
daadwerkelijk te verlenen 
zorginspanning verder uit te werken. In de 
regel blijft het laatste gesprek met de 
zorgaanbieder beperkt 
tot een telefoongesprek, waarbij de 
zorgaanbieder niet kan beschikken (uit 
privacy overwegingen ?) over 
de resultaten van het eerste keukentafel 
gesprek. Dat kan tot vreemde situatie leiden 
waarbij de minder 
mond-fiatte burger minder zorg ontvangt dat 
de assertievere burger. In de beleidsnota 
zou dit vreemde 
fenomeen geadresseerd moeten worden en 
een koers gezet om deze gang van zaken te 
verbeteren. 

 
Een beleidsnota is gericht op 
beleidsuitgangspunten en 
kaderstelling voor de uitvoering van 
in dit geval de Wmo. 
Daarin worden geen 
uitvoeringsregels opgenomen. 
 
In de uitvoering is momenteel veel 
aandacht voor de omschreven 
werkwijze. 
Het keukentafelgesprek is gericht op 
wat is er nodig op meerdere 
leefgebieden en het gesprek met de 
aanbieders is erop gericht hoe vorm 
te geven aan de ondersteuning. Dit 
zijn twee verschillende onderwerpen 
die uiteraard wel nauw met elkaar 
samen hangen.  
 
Het is zeker niet de afspraak met 
zorgaanbieders dat zij op basis van 
een telefoongesprek een 
ondersteuningsplan opstellen, dit 
dient te gebeuren aan de hand van 
een gesprek. Hierover vinden 
momenteel ook gesprekken plaats 
met zorgaanbieders.  
Daarnaast is het inderdaad zo dat 
het verslag van het 
keukentafelgesprek een persoonlijk 

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in het beleidsplan.  
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document van de client in kwestie is 
en niet door de gemeente gedeeld 
mag worden met de zorgaanbieder, 
tenzij de client hier toestemming 
voor verleend.  
Vandaar dat wij clienten erop 
attenderen dat zij het verslag van 
het keukentafelgesprek of de 
beschikking waarin de doelen en 
resultaten zijn opgenomen in huis 
hebben en aanreiken aan de 
zorgaanbieder wanneer deze op 
gesprek komt om te spreken over 
het ondersteuningsplan. 
 
 
 
 

 
Rechtszaken 
 
 
 
 
 
 
 

 
Via de publieke media is bekend dat er vier 
rechtszaken zijn geweest die implicaties 
hebben op het beleid 
in vrijwel alle gemeenten in Nederland. In 
onderhavig beleidsstuk is op geen enkele 
wijze geadresseerd op 
welke wijze de gemeente Sittard-Geleen 
denkt te gaan inspelen op deze uitdaging, 
die zich meet in 
noodzaak tot beleidsaanpassingen en 
uiteindelijk ook financiële consequenties. 

 
De consequenties van de 
jurisprudentie van de Centrale Raad 
van Beroep van 18 mei 2016 en de 
rechtbank van 22 juni 2016 leiden 
niet tot een aanpassing van beleid, 
echter wel tot een aanpassing in de 
uitvoering en de beleidsregels 
(uitvoeringsregels).  
 
 
De gemeente is aan de slag om de 
huidige beleidsregels, waarbij wij 
niet voldoen aan de jurisprudentie 

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in het beleidsplan. 
Uiteraard wel in de 
beleidsregels die volgen uit 
het beleidsplan. 
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van de CRvB, met spoed maar met 
inachtneming van de nodige 
zorgvuldigheid aan te passen.  
In de tussentijd wordt de indicatie 
van cliënten die formeel of informeel 
bezwaar hebben gemaakt, 
aangevuld met een beschrijving van 
concrete activiteiten en een 
normenkader conform de Wmo 
richtlijn indicatieadvisering voor hulp 
bij het huishouden Gemeente 
Sittard-Geleen 2011. 
 

 
Eenzaamheid. Alcohol en 
drugsbeleid.  
 

 
Het beleidsstuk gaat helaas niet in op 
bestrijding van eenzaamheid in relatie tot het 
gegeven dat veel 
zorgbehoeftigen aan huis gekluisterd zijn. 
Tevens ontbreekt in het WMO beleid een 
relatie met het 
bestaande alcohol en drugsbeleid. Beide 
issues die WMO-hulpvragen bij herhaling 
triggeren. 
 
 

 
Allereerst kent de Wmo 
vervoersvoorzieningen. Met 
gebruikmaking van deze 
voorzieningen kunnen inwoners die 
aan huis gekluisterd zijn, toch de 
deur uit. Denk daarbij aan 
scootmobielen maar ook aan de 
mogelijkheid om gebruik te maken 
van Omnibuzz. 
Ook kent de Wmo preventief 
alcohol- en drugsbeleid. In dat kader 
subsidieert de gemeente Mondriaan 
verslavingszorg. 
Omdat op deze punten geen nieuw 
beleid geformuleerd wordt, omdat 
het oude beleid nog steeds actueel 
is, is dat niet expliciet in het 
beleidsplan opgenomen. 

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in het beleidsplan. 
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Visie en opgaven  

 
Gebiedsgerichte aanpak 
 

 
In het hoofdstuk 'gebiedgericht' memoreert u 
dat het streven is de 'wijken, buurten en 
dorpskernen hun 
eigen identiteit te laten behouden'. Echter er 
is nergens omschreven hoe u die 'eigen 
identiteit' 
definieert danwel wie die identiteit vaststelt. 
Tevens wordt niet duidelijk gemaakt waarom 
het behoud 
van de die 'eigen identeit' bijdraagt aan het 
sociale welbevinden. Een stad is altijd in 
beweging waarbij de 
beleving van identiteit tijd gebonden is en 
een optelsom een welhaast oneindig aantal 
factor die de 
gevoelsbeleving beinvloeden. Zonder 
nadere uitleg van dit begrip 'eigen identiteit' 
is het een inhoudsloos 
begrip wat niet als uitgangpunt voor beleid 
kan dienen en dus ook geen houvast kan 
bieden aan de 
wijkprofessionals. 
 
 

 
Het behouden van de identiteit van 
wijken, buurten en dorpskernen is 
geen uitgangspunt maar een 
streven. De gemeente wil hiermee 
aangeven dat zij in de uitvoering van 
het sociale domein wil aansluiten bij 
de leefwereld van de inwoners.  
 

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in visie, opgaven en 
beleidsplannen sociaal 
domein. 

 
Financiën  
 
 

 
De paragraaf'financieel perspectief' is 
buitengewoon kort, terwijl de uitdagingen op 
financieel budgettair 

 
We realiseren ons dat de 
uitdagingen op financieel budgettair 
gebied buitengewoon uitdagend zijn. 

 
Leidt niet tot aanpassingen 
in visie, opgaven en 
beleidsplannen sociaal 
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gebied buitengewoon uitdagend zijn. We 
weten dat de college en gemeenteraad 
actief financieel beleid 
moeten voeren met pijnlijke beperkingen in 
het sociaal domein. De zin 'hierbij streven 
we naar een zo 
gunstig mogelijk financieel resultaat 
rekening houdend met de 
transformatiedoelstellingen' is in dit licht 
zo soft geformuleerd, dat de afstand tot wat 
er beleidsmatig financieel in sociaal domein 
nodig veel te 
groot is. Een stevige uitwerking van deze 
paragraaf is nodig om de acceptatie bij 
burgers van pijnlijke 
maar noodzakelijke consequenties in het 
sociaal domein te verkrijgen. Een uitwerking 
van deze paragraaf die ook ingaat op hoe 
deze budgettaire maatregelen te 
communiceren. 

Het financiële perspectief en de 
begroting komt uitgebreid terug in de 
programmabegroting 2017 die in 
november 2017 door de 
gemeenteraad wordt vastgesteld. 
Daarin vindt een nadere 
concretisering plaats van de 
besteding van de financiële 
middelen, de keuzes en prioriteiten 
die de raad hierin maakt en wat dat 
betekent voor het Sociaal Domein. 
Op basis van de besluiten wordt de 
inhoudelijke communicatie-aanpak 
uitgewerkt.  

domein. 

 
Beleidsplan Jeugdwet 
 

 
 
 

 
"De basis moet stevig zijn". U constateert 
terecht dat het concreet maken van 
zelforganisatie een van de 
moeilijkst bereikbare doelen is i.h.k.v. de 
transformatie omdat '...veel mensen een 
andere invulling geven 
aan de term' en dat '...een verandering van 
grondhouding" van alle actoren in de 

 
Wij ontwikkelen hiervoor in 
samenwerking met inwoners, de 18 
gemeente in Zuid Limburg, 
zorgaanbieders, onderwijs, 
jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk 
en andere partners de 
“Transformatieagenda Jeugd Zuid 
Limburg”. Het doel van de agenda is 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing in het 
beleidsplan Jeugdwet.  
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maatschappelijke keten noodzakelijk is. 
Hoe gaat u deze fundamentele 
vraagstukken tot een concrete invulling 
geven ? 
 

om samen met deze partijen inhoud 
en vorm te geven aan deze 
fundamentele vraagstukken en 
hierover eenzelfde taal te spreken 
en eenduidig te communiceren. 

 
 
 
 
 
 

 
U spreekt van "een zachte landing van de 
transitie", zonder dit statement verder toe te 
lichten. Wat is 
'een zachte landing' en op welke criteria 
stoelt deze kwalificatie?. 
 
 
 

 
Met de zachte landing bedoelen we 
dat er door de transitie van de 
jeugdhulp geen kinderen tussen wal 
en schip zijn geraakt. 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing in het 
beleidsplan Jeugdwet. 

  
U adresseert een discussie '..of de 
opvoeding niet voldoet aan de eisen of 
verwachtingen die je als 
professional of als buitenstaander hanteert, 
maar misschien wel 'goed genoeg' is voor 
het betreffende 
kind of zijn gezin. Dit is een merkwaardige 
formulering omdat uit de zin niet duidelijk is 
op te maken wie 
dat oordeel 'goed genoeg' hanteert (de 
ambtenaar; de wijkverpleegkundige?; de 
politicus; de buurman ?). 
 

 
In zijn algemeenheid zijn uiteraard 
de inwoners zelf aan zet om te 
bepalen wat goed genoeg is. Het 
beleidsplan geeft aan dat de 
discussie over wat goed genoeg is 
scherper speelt als het gaat om de 
veiligheid van jeugdigen. De 
inschatting van de veiligheidsrisico’s 
zijn ter beoordeling van de 
betrokken professionals en 
uiteindelijk ter beoordeling van de 
rechter als gaat om de toepassing 
van 
kinderbeschermingsmaatregelen.. 
 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing in het 
beleidsplan Jeugdwet. 

 
 

 
In deze paragraaf ontbreekt een 

 
In de formulering dat we doen wat 

 
Leidt niet tot een 
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 beschouwing dat opvoedingsprincipes vaak 
cultuur- c.q. 
geloofsgebonden zijn. Door dit niet te 
benoemen in dit beleidsstuk ontbreekt er 
een ingang om een 
Jeugdaanpak te formuleren die rekening 
houdt met de culture achtergrond van het 
gezin. Het maakt heel 
wat uit of je als hulpverlener met een Syrisch 
gezin met oorlogstrauma's bezig bent, of dat 
je 
opvoedingsproblematiek in woonwagen 
omgeving aan het oplossen bent. Ook kan 
geloofsachtergrond 
(gereformeerd, katholiek, islam, atheist, etc.) 
fundamenteel andere visies tot gevolg 
hebben waarop de 
gemeente en professionals op moeten zien 
in te spelen. Burgers moeten in het 
definitieve 
beleidsdocument terug kunnen lezen of en 
in hoeverre de gemeente rekening wenst te 
houden met de 
diversiteit aan culture achtergronden en 
geloofsopvattingen bij 
opvoedingsvraagstukken. Ook de 
professional zou in het beleid een ankerpunt 
moeten kunnen vinden m.b.t. de 
benaderingswijze van 
opvoeding in het bonte en rijke 
cultuurlandschap dat Nederland en dus ook 
onze gemeente kent. Dat 

nodig is, zit het rekening houden 
met de culturele achtergrond 
besloten. 

aanpassing in het 
beleidsplan Jeugdwet. 
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deze opvatting in lijn moet liggen met het 
vigerende vluchtelingen beleid van de 
gemeente lijkt me 
evident en daarom belangrijk om te 
adresseren in de definitieve beleidsnota. 

 
 
 
 
 

 
In het hoofdstuk 4 'voorzieningen' treffen we 
overzicht aan van ingekochte 
arrangementen en het gebruik 
hiervan in 2015. Wat onduidelijk blijft is in 
hoeverre de ingekochte arrangementen 
effectief zijn geweest 
bij het oplossen van de problematiek van de 
jeugdigen. 

 
Wij toetsen op individueel niveau de 
tevredenheid en effectiviteit over de 
verleende hulp als wij casusregie 
voeren. Daarnaast houden we in het 
najaar een cliënttevredenheids-
onderzoek. 
De gegevens die u vraagt zijn niet 
op geaggregeerd niveau 
beschikbaar. 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing in het 
beleidsplan Jeugdwet. 

 
 
 
 

 
Zou u kunnen aangeven hoe u de balans 
gaat 
vinden tussen actuele jeugdzorg behoeften 
versus de beschikbare budgetruimte c.q. 
bezuinigingsnoodzaak ? 
 

De grote achteruitgang in ons 
budget in 2016 ten opzichte van de 
gelijkblijvende lasten kunnen we niet 
ineens opvangen. De oplossing zit 
vooral in een lange-termijn-aanpak. 
De Transformatieagenda 
Zuid Limburg onderscheidt een 
achttal beïnvloedbare factoren, die 
om een aanpak vragen.  
Deze factoren zijn benoemd in de 
financiële paragraaf. 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing in het 
beleidsplan Jeugdwet. 

 
 

 
In de concept verordening komen de we 
jeugd cliëntenraad niet meer tegen. Is dit 
een omissie ? 

 
Nee, dit is geen omissie. Op grond 
van artikel 11 van de verordening 
heeft het college in een 
uitvoeringsbesluit de 
jongerencliëntenraad ingesteld. 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing in de 
verordening.  
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Deze blijft van kracht. 

 
Beleidsplan Participatiewet 
 

 Op basis van het omkaderde lijstje 
'onderweg' kunnen we in het beleidsstuk 
constateren dat alle 
bulletpunten in het verdere stuk van 
uitwerking worden voorzien. Echter de bullet 
'We investeren in de juiste match tussen 
werkzoekende en werkgever' wordt 
nauwelijks uitgewerkt. Dat is jammer want 
uiteindelijk bepaald een succesvolle match 
of iemand aan het werk komt of niet. Hoe 
denkt u de huidige matching problemen te 
gaan oplossen en welke stappen zijn 
daarvoor nodig ? Gaat u de werkgevers in 
de regio hiervoor benaderen ? 

De uitwerking van deze bullet vindt u 
terug in paragraaf 4.2. Hierin kunt u 
teruglezen dat de vraag van de 
werkgevers het uitgangspunt is bij 
het aan het werk helpen van 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Maar dit vraagt ook 
om een goed inzicht in de 
gevraagde competenties. Reden 
waarom de werkplaats is ingericht.  
Deze arbeidsmarktaanpak wordt op 
Zuid-Limburgse schaal ontwikkeld. 

Leidt niet tot een 
aanpassing in het 
beleidsplan Participatiewet 

 
Inspraakreactie Jongerenclientenraad 
 

 
Pagina 4 
 

 
(Eigen kracht van jeugdigen en ouders): 
“Het bevorderen van zelforganisatie is één 
van de belangrijkste doelen van de 
transformatie.” 
In het kader van zelforganisatie spelen 
ouders zelf een centrale rol naar hun 
kinderen toe. Echter een deel van de ouders 
is hiertoe niet in staat. Van belang is een 
goed zicht te hebben op deze groep en deze 
te helpen en ondersteunen waar nodig. 

 
Dit zijn we met jullie eens. 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing in het 
beleidsplan Jeugdwet. 
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“ Op individueel niveau willen we dat 
zelfredzaamheid en participatie van 
bewoners wordt versterkt en vergroot.” 
Er worden burendagen georganiseerd. Het 
zou goed zijn deze en vergelijkbare 
initiatieven met ontmoeting  
als belangrijkste doel, verder te ontwikkelen. 
Hierdoor bespreken bewoners wellicht 
eerder hun problemen met elkaar en zijn ze 
geneigd elkaar sneller een helpende hand 
toe te steken. 
 
 
 

 
Wij onderschrijven het belang van 
burendagen en vergelijkbare 
initiatieven en onderschrijven deze. 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing in het 
beleidsplan Jeugdwet. 

 
 
 

 
(Eigen kracht van jeugdigen en ouders): 
“Het is belangrijk om de talenten van de 
jeugd te ontdekken en te helpen ontplooien”. 
Een uiterst positief uitgangspunt volgens de 
JCR. Omdat het niet altijd vanzelfsprekend 
is om op jonge leeftijd je bewust te zijn van 
je talenten, is het belangrijk dat er 
inspanningen worden geleverd om deze 
samen te ontdekken. 
 

 
We onderschrijven dit standpunt en 
leveren hiervoor samen met onze 
partners, zoals het onderwijs, de 
benodigde inspanningen. 

 
Leidt niet tot een 
aanpassing in het 
beleidsplan Jeugdwet. 

 
Inspraak reactie Sociaal Overleg  
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Algemeen  Zowel in het concept Visie en opgaven 
Sociaal Domein als in het Beleidsplan valt 
het ons op dat er vaak termen zoals 
‘kunnen’, ‘willen’ of ‘gaan’ worden gebruikt. 
Dat er goede wil en goede intenties zijn 
staat buiten kijf maar we missen op een 
aantal punten een duidelijke concretisering 
dus ook een duidelijke stellingname. Er 
worden doelstellingen genoemd die echter 
niet meetbaar geformuleerd zijn en daardoor 
weinig houvast geven. We zullen die in dit 
advies benoemen.  
 

In hoofdstuk 5 van het beleidsplan 
Participatiewet wordt verwezen naar 
de programmabegroting waarin 
doelen en resultaten zijn 
opgenomen die aansluiten bij de 
beleidsdoelstellingen uit dit plan.  

Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan. 

Algemeen  Er wordt in de plannen veel over het begrip 
‘participatie’ gesproken maar we missen de 
definitie ervan. Gaat het om ‘meedoen’ of 
om ‘het leveren van een zinvolle bijdrage’ en 
zo ja, wie bepaalt wat zinvol is. In het 
concept Beleidsplan wordt dit begrip erg 
veel gebruikt. Graag meer duidelijkheid. 
 

Als we spreken over Participatie in 
het visie-document gaat het primair 
over het meedoen in de 
samenleving. In hoofdstuk 1 van het 
beleidsplan verbinden we deze visie 
en het begrip Participatie met het 
doel van de Participatiewet en wordt 
daar een nadere uitleg aan gegeven 
in termen van alle mogelijke 
ondersteuning gericht op 
(arbeids)participatie en financiële 
ondersteuning. De term zinvol wordt 
daarbij niet gebruikt. 
 

Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan. 

Algemeen  De zin dat er door de gemeente wordt 
gewerkt vanuit vertrouwen in mensen en niet 
vanuit wantrouwen vinden wij erg belangrijk. 
Dit statement dient dan ook voor 
bijstandsgerechtigden te gelden. 

Wij verwijzen hierbij naar paragraaf 
3.5 van het beleidsplan 
Participatiewet, waarin dit 
nadrukkelijk is opgenomen. 

Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan. 
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Visie en uitgangspunten 
Sociaal Domein  
 

Dat er in de ‘participatiesamenleving’ een 
andere verhouding ontstaat tussen inwoners 
en gemeente mag duidelijk zijn. Dat de 
gemeente een taakstelling heeft op 
financieel gebied is ook duidelijk. Dat er van 
de participerende inwoner ook 
kostenbewustzijn gevraagd mag worden kan 
hier toegevoegd worden. Kosten dienen dan 
wel inzichtelijk te zijn. 
 

Ondanks de financiële kaderstelling 
blijft voorop staan dat de burger 
krijgt wat hij nodig heeft. Om die 
reden raden wij af het 
kostenbewustzijn bij de burger met 
nadruk te benoemen. 

Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan. 

 We kunnen ons vinden in het schema op 
pagina 4/5 en zien graag het volgende punt 
benadrukt: “Verlaten van de bureaucratie die 
het systeem met zijn regels leidend laat zijn 
in plaats van de mens en de mogelijkheden 
om rek te vinden in de regels”. Regels 
mogen niet belemmerend werken maar 
dienen ten dienste van de participatie te 
staan. 
 

Door het opnemen hiervan in het 
schema én door de uitwerking die 
we hier nog specifiek aan hebben 
gegeven in het beleidsplan 
Participatie onderschrijven  

Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan. 

 Bij punt 2, Nieuw evenwicht, We behandelen 
inwoners, maatschappelijke organisaties en 
ondernemers, zoals we zelf ook behandeld 
willen worden, gaan we ervan uit dat het 
gaat om o.a. een correcte en respectvolle 
behandeling. Dat mag wat ons betreft het 
eerste punt zijn. 
 

Deze opsomming geeft geen 
prioritering aan dus zijn alle punten 
even belangrijk. 

Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan. 

Pagina 4 
 

In het Beleidsplan wordt gesteld dat er wordt 
vastgehouden aan: de huidige 
verordeningen en de beleidsrichtingen- en 

Het spreekt voor zich dat we 
aanpassen indien dat wenselijk dan 
wel nodig is. Om alle onduidelijk 

We voegen toe op pagina 
4: tenzij aanpassing 
wenselijk dan wel nodig is 
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regels die daaraan verbonden zijn (p.4). We 
zien graag toegevoegd: tenzij aanpassing 
wenselijk dan wel nodig is. 
 

hierin weg te nemen, zullen we deze 
zinsnede toevoegen. 
 

Pagina 6 V.w.b. het WSW-bestand c.q. Beschutte 
participatie hebben wij eerder geadviseerd 
en we herkennen een aantal punten in het 
beoogde beleid 
 

Dit nemen wij voor kennisgeving 
aan. 
 

Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan. 

Pagina 7, 8 Bij punt 3, Richtingwijzers, tweede bolletje, 
staat: De inwoner doet mee en beslist zelf 
over de oplossing van zijn probleem. Bij het 
derde bolletje staat echter: We maken een 
scherpe keuze over welke ondersteuning 
geboden wordt, waarbij noodzaak en 
effectiviteit leidend zijn. Dat lijkt tegenstrijdig 
en dient verduidelijkt te worden. De 
toelichting in 3.2 benadrukt weer de rol van 
professionals. Waarover beslist de inwoner 
dan zelf? Wij zien graag dat de regie van de 
inwoners duidelijker wordt aangegeven. 
 

De richtingwijzers lijken wellicht in 
tegenspraak, ze zijn dat echter niet. 
De regie van de inwoner staat 
vooraan en daarmee de keuze die 
hij maakt voor de oplossing van zijn 
probleem.  
 
Als die oplossing inhoudt dat er 
ondersteuning nodig is dan moet die 
ondersteuning passen binnen het 
wettelijke kader en binnen het 
(in)formele netwerk samen met de 
inwoner, worden gerealiseerd.  
 
De rol van de professional kenmerkt 
zich door de kennis van de 
ondersteuningsmogelijkheden, van 
het (in)formele netwerk en van het 
wettelijke kader. De inwoner kan 
daarnaast ondersteuning nodig 
hebben juist in het nemen van de 
eigen regie. 
 

Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan. 
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Pagina 9 Bij 3.3, tweede alinea, wordt gesteld: 
..hanteren we een integrale aanpak.. Ons 
advies is om dit te formuleren als: dient een 
integrale aanpak gehanteerd te worden. Dat 
integraal werken hoge eisen stelt aan 
professionals wordt benoemd. Naar onze 
indruk dienen professionals vanuit een 
gezamenlijke doelstelling samen te werken. 
De gemeente kan dat bewaken en 
vrijblijvendheid is niet wenselijk. 
 

Door het gebruiken van het actieve 
werkwoord (zonder dient toe te 
voegen) geven we juist aan dat het 
niet vrijblijvend bedoeld is. 
 
 
 

Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan. 

 In het concept Beleidsplan wordt een aantal 
keren gewezen op de koppeling tussen 
inkomensondersteuning (uitkering) en de 
plicht tot het leveren van een bijdrage 
(participatie). Uitgaand van het gegeven dat 
de meeste uitkeringsgerechtigden al iets 
bijdragen of willen bijdragen zien wij graag 
ook benoemd want bestaande inzet is 
positief. 
 

We onderstrepen het gegeven dat 
veel bijstandsgerechtigden al iets 
bijdragen. Uit eigen beweging en/of 
vanuit een activerende aanpak.  
 
  

Aanpassing op pagina 19:  
Toch zijn er ook binnen de 
doelgroep van de 
Participatiewet mensen die 
wel actief zijn of willen zijn 
maar niet altijd de weg 
weten of niet weten wat de 
regels rondom meedoen 
zijn. 

 Wij missen een verwijzing naar het zoeken 
naar mogelijke nieuwe oplossingen zoals het 
basisinkomen of een afwijzing daarvan. 
 

In het nu voorliggende beleidsplan 
gebruiken we de beleidsruimte die 
het huidige wettelijke kader biedt. 
 
 

Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan. 

Pagina 17 Voor onze doelgroep, de mensen die 
aangewezen zijn op een uitkering, verandert 
er niet zoveel op het gebied van werk. We 
zien graag toegevoegd dat de gemeente 
extra inspanning levert om banen op het 
niveau van het minimuminkomen te creëren. 

In paragraaf 4.2 (Meer mensen 
(met een beperking) aan het werk) 
is verwoord welke inspanningen we 
daartoe, ook op het niveau van Zuid-
Limburg, verrichten.  
 

Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan. 
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De beste wijze van participeren is immers 
betaald werk.  
 

 We gaan ervan uit dat hetgeen geschreven 
is over professionals ook geldt voor 
medewerkers van het cluster Sociale Zaken. 
 

Dat is vanzelfsprekend. 
 

Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan.  

 Aangezien 47% van het huidige bestand van 
Sociale Zaken aangewezen lijkt te zijn op 
vrijwilligerswerk, dienen voor dat 
vrijwilligerswerk ook duidelijke voorwaarden 
worden opgesteld met name het 
onderscheid tussen onbetaald werk en 
vrijwilligerswerk. Hoe explicieter dit wordt 
benoemd des te beter. U mag duidelijk 
aangeven dat oneigenlijk gebruik van 
vrijwilligerswerk c.q. onbetaald werk niet 
geaccepteerd wordt en dat ook bewaakt 
wordt. 
 

De Toets op Verdringing is 
opgenomen in de verordeningen Re-
integratie en tegenprestatie en geldt 
vanzelfsprekend ook voor 
vrijwilligerswerk.  
 
 

Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan.  

 U geeft aan dat er een ‘minder 
instrumentele’ aanpak zal zijn. Voor degene 
die binnen een bepaald kader zoals een 
participatieplaats wordt geplaatst dient wel 
duidelijk te zijn wat het doel daarvan is, 
kortom wat ervan diegene verwacht wordt. 
Onduidelijkheid hierover dient wat ons 
betreft niet mogelijk te zijn. 
 

Dat zijn wij met u eens. Deze 
duidelijke afspraken worden 
gemaakt. 

Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan.  

 Voor wat betreft de Fraudewet zien we 
graag weer genoemd dat er een helder en 
duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen 

Dat is de kern van de verandering in 
de wet. Wij zijn het eens met uw 
reactie. 

Aanpassing pagina 13,14 
“…in alle openheid van  
beide kanten  
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fouten door onwetendheid en opzettelijke 
fouten. Ook hier geldt het uitgangspunt van 
vertrouwen. Vereenvoudiging van de 
regelgeving draagt bij aan het voorkomen 
van misverstanden. Een voorbeeld daarvan 
is het beleid ten aanzien van het melden van 
inkomsten buiten de uitkering. 
 

gecommuniceerd wordt  
over activiteiten die de  
cliënt verricht in de  
maatschappij.  
TOEVOEGEN:” en  
inkomsten die hij ontvangt.” 
 
Vanuit het uitvoeren van  
onze wettelijke taak,  
bekijken welke regels en  
processen minder  
eenvoudiger mogen en  
kunnen. 
“Zonder onnodige 
administratieve hobbels 
verlenen we de uitkering. 
Een aanvraag moet zo 
minimaal mogelijk belast 
worden met lastige 
procedures voor de 
inwoners. Waar mogelijk en 
passend binnen het 
wettelijke kader moet het 
eenvoudiger.TOEVOEGEN: 
“maken we de regels 
eenvoudiger en 
begrijpelijker.” In de 
communicatie mag er geen 
misverstand zijn.” 
 

 Er wordt veel waarde gehecht aan 
wijkgericht werken, dat lijkt een pijler onder 

Het wijkgerichte werken is niet 
zozeer een pijler als wel een manier 

Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan.  
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het nieuwe beleid. Wij zien wel graag 
opgenomen dat de privacy van de 
buurtbewoners bewaakt wordt. We zien ook 
graag opgenomen welke rechten de 
inwoners van de buurten hebben.  
Ze kunnen zelf de regie nemen maar is er 
sprake van recht op inspraak, recht op 
medezeggenschap of enigerlei wijze van 
mee kunnen beslissen. 
Dat initiatieven die uit de buurt zelf 
voortkomen ondersteund worden mag wat 
ons betreft worden benadrukt en als een 
uitnodiging benoemd worden. 
 

van werken.  
Bedoeld om dichter bij de inwoner, 
met meer oog voor wat leeft in wijk 
en nabije omgeving, te 
ondersteunen en te verbinden waar 
dat nodig is. Daarmee expliciet de 
inwoner uitnodigend om actief 
gebruik te maken van de 
mogelijkheden die burgerparticipatie 
biedt.  
 
  

Pagina 11, 12  Hier laat wat ons betreft de gemeente een 
kans liggen. Armoede is niet alleen 
financieel maar ook cultureel bepaald. Het 
gaat dan om een “schaamtecultuur” waarin 
armoede liever verborgen is uit angst voor 
medemensen. Het taboe dat je daar beter 
niet over kunt praten, dat is wat doorbroken 
dient te worden. In dit land, in deze tijd is het 
geen schande om arm te zijn. Dat is geen 
persoonlijk falen maar een logisch gevolg 
van de economische politiek van de 
afgelopen jaren. Dat statement missen we 
en dat vinden we jammer. De kans om een 
einde te maken aan te grote afhankelijkheid 
van liefdadigheid en voedselbanken, hoe 
belangrijk dan ook voor mensen, wordt hier 
niet benut. Wij zien hier geen vernieuwing 
maar bestendiging van beleid. We missen 

Juist dat is onze insteek en ook zo 
benoemd. We gaan ons richten op 
het doorbreken van het taboe. Niet 
alleen door een integraal pakket 
voor kinderen in armoede te 
ontwikkelen maar ook door: 

 verbinding te maken met 

werkenden en ondernemers met 

een laag inkomen en; 

 lokale en particuliere initiatieven, 

onder andere de goede doelen 

organisaties, te faciliteren. 

De economische politiek is één 
aspect van het ontstaan van 
armoede. Het zou te kort door de 
bocht zijn om daar armoede in 
algemene zin aan toe te schrijven. 

Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan.  
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een structurele aanpak waaronder het 
gebruik maken van ervaringsdeskundigen. 
Aanpassing van de Kids-regeling doorbreekt 
wat ons betreft geen taboe. 
 
 
 

Ons gemeentelijke armoedebeleid is 
er op gericht om armoede te 
bestrijden en te voorkomen. Het 
taboe doorbreken zodat mensen 
zich inderdaad niet hoeven te 
schamen en hulp durven vragen. 
 
Een statement maken zoals 
gevraagd, schiet het doel voorbij. 
Het zou betekenen dat mensen 
zonder een ander economisch 
beleid niet uit de armoede kunnen 
komen. Of gesteld dat mensen in 
armoede die niet ten gevolge van dit 
beleid is ontstaan zich alsnog 
moeten schamen. 
 

Pagina 23 ev 
 

Zoals uit onderzoek is gebleken lopen 
mensen met een uitkering een groter risico 
op problematische schulden. Dat maakt het 
uitermate belangrijk dat er adequate 
schuldhulpverlening beschikbaar is. Deze 
problematiek neemt nog steeds toe. Recent 
onderzoek wijst uit dat 17% van de 
huishoudens in Nederland, dus ook in 
Sittard-Geleen in een problematische 
situatie verkeert. Wat ons dan ook opvalt is 
dat we niets lezen over de evaluatie van de 
Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening die 
toch kritisch was. We zien niet iets terug van 
de rapportage van de Nationale 
Ombudsman waarbij onder andere de rol 

Het voorliggende 
schuldhulpverleningsbeleid is 
gebaseerd op genoemde rapporten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan 
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van de overheid als schuldeiser kritisch werd 
benoemd. Niet te vergeten het rapport van 
de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid.  
 
Wat ons betreft is het wenselijk om de 
beleidsregels van de gemeente ten aanzien 
van de toelating tot de schuldhulpverlening 
als bijlage toe te voegen.  
 
Wij zien dan graag aangetoond dat de 
gemeente zich inspant om de 
schuldhulpverlening zo toegankelijk mogelijk 
te maken.  
 
Dat draagt dan ook bij aan het verminderen 
van de toestroom naar 
beschermingsbewind.  
We tekenen daarbij aan dat het 
“overhevelen” van mensen met schulden 
van beschermingsbewind naar 
budgetbeheer alleen kan met toestemming 
van de Rechtbank. Budgetbeheer in 
combinatie met budgetbegeleiding lijkt een 
goed alternatief om de instroom naar het 
beschermingsbewind te verminderen. Dat dit 
niet ten koste mag gaan van de betrokkenen 
mag wat ons betreft wel genoemd worden. 
Daarbij zijn beschermingsbewindvoerders 
ook ondernemers waarmee samengewerkt 
kan worden. Het kritisch volgen van de 
taakuitvoering van 

 
 
 
 
 
Beleidsregels zijn vastgesteld door 
het college in 2012. 
 
 
 
Toegankelijkheid: Buiten wettelijke 
uitsluitgronden wordt niemand 
geweigerd. En daarnaast kijken wij 
naar de individuele situatie. 
 
De mogelijkheid om van 
beschermingsbewind gebruik te 
maken indien dat nodig is, staat 
buiten kijf.  
Waar we het gebruik kunnen 
verminderen door preventie etc. van 
grote schulden zetten we daar op in. 
De samenwerking met en het volgen 
van de taakuitvoering van 
bewindvoerders is wenselijk. De 
mogelijkheden op dit gebied worden 
verkend. 
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beschermingsbewindvoerders is zeer 
wenselijk. Belangrijk is dan ook om de 
instroom van mensen in het 
beschermingsbewind te verminderen. 
Onze instemming heeft het gegeven dat 
schulden niet alleen voortkomen uit 
onverantwoord gedrag maar ook 
economische redenen kunnen hebben, dus 
buiten de schuld van betrokkene. Ook hier 
ligt er een taboe dat schulden eigenlijk 
schande zijn. In het kader van preventie en 
vroegsignalering lijkt het wenselijk om 
problematische schulden als een algemeen 
en niet alleen als een persoonlijk probleem 
te benoemen.  
 
Wij zien graag benoemd dat er een apart 
budget is voor preventieve activiteiten. 
In 2016 heeft het Ministerie 7.5 miljoen euro 
beschikbaar gemaakt voor 
professionalisering van de schuldhulp. 
Daarnaast zijn er ook actuele ontwikkelingen 
op landelijk niveau. We vinden dat niet terug 
in het voorgenomen beleid.  
 
Naar onze ervaring is het voorkomen van 
problematische schuldensituaties niet alleen 
de zaak van de KBL maar ook de zaak van 
allen die bij het welzijn en de financiële 
aspecten van mensen betrokken zijn zoals 
gemeentelijke diensten, ondernemers en de 
gezondheidszorg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een apart budget voor 
preventie opgenomen in de 
dienstverleningsovereenkomst 
(DVO) tussen gemeente en KBL.  
 
 
 
 
 
Wij zijn net als het SO voor een 
integrale benadering.  
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Integrale aanpak 
 
Dat bevestigd wordt dat mensen die in de 
WSNP zitten ook reguliere hulp kunnen 
vragen en krijgen vinden we een belangrijke 
boodschap. 
 
Uitvoering schuldhulpverlening 
Hoewel de uitvoering van de 
schuldhulpverlening in Sittard-Geleen wordt 
uitgevoerd door de Kredietbank Limburg 
(KBL) blijft de gemeente verantwoordelijk, 
als we dat verkeerd interpreteren horen we 
dat graag. We vinden niet terug dat het 
budget, dat destijds is ingekrompen, 
verhoogd wordt ondanks de toename van 
mensen met schulden. 
 
 
 
Hoewel we niet twijfelen aan de inzet van de 
medewerkers van de KBL zien we graag dat 
er een ‘benchmark’ wordt opgezet om 
prestaties te vergelijken zodat de effectiviteit 
van de aanpak beter zichtbaar wordt. Die 
vergelijking missen we. Juist om de drempel 
naar schuldhulp te verlagen is het wat ons 
betreft noodzakelijk om het processchema 
van de KBL als bijlage toe te voegen. Dat 
kan onzekerheid bij hulpvragers voorkomen. 
 
 

 
 
Dit dragen wij uit in de uitvoering. 
 
 
 
  
Het budget dat in 2012 werd 
bepaald op € 500.000 is inmiddels 
opgehoogd naar € 700.000. Dit 
grotendeels ten gevolge van de 
intensivering van de inzet op 
preventie en signalering. Niemand 
valt buiten de boot. Inwoners met 
schulden of met een hulpvraag 
rondom financiële problemen 
worden geholpen, ongeacht het 
budget. 
 
 
Een benchmark moet nog 
ontwikkeld worden. Wij zijn voor het 
deelnemen hieraan, gericht op 
verbetering van dienstverlening door 
te leren van elkaar.  
 
Het processchema van de KBL is 
uitvoeringsinformatie en zullen wij  
separaat aan het SO laten 
toekomen. 
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Afsluitend/algemeen 
 

We kunnen ons in de meeste 
uitgangspunten, wensen en intenties vinden. 
Zoals gesteld missen we daarbij de nodige 
evaluatiepunten waarmee bepaald kan 
worden hoe effectief het geschetste beleid 
is.  
 
 
We zien nog de, wat ons betreft, te harde 
toon voor wat betreft de controle op de 
verstrekking van uitkeringen en Bijzondere 
Bijstand. De goeden dienen niet onder de 
kwaden te lijden.  
 
Het beleid mag op punten dwingender zijn, 
dus ‘dienen’ in plaats van ‘willen’ om te 
voorkomen dat het te vrijblijvend wordt. De 
inwoners van deze gemeente horen erop te 
kunnen rekenen dat de gemeente 
standpunten inneemt en daar ook aan 
vasthoudt. 
 

De evaluatie en monitoring is 
opgenomen in hoofdstuk 5 van het 
beleidsplan. De doelen en resultaten 
zijn opgenomen in de programma-
begroting en sluiten aan op de 
beleidsdoelstellingen uit dit 
beleidsplan. 
 
In hoofdstuk 3.5 pleiten wij juist voor 
een aanpak die recht doet aan uw 
verzoek. 
 
 
 
Wat in het beleidsplan staat is niet 
vrijblijvend en onze inzet en 
opdracht. We hebben een actieve 
schrijfstijl beoogt en daarom 
gekozen voor het woord “willen”.  

Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan 

 
IMK 
 

Pagina 23 ev 
 

Met belangstelling heb ik kennis genomen 
van het concept Beleidsplan 
Schuldhulpverlening 2017-2019 dat u ter 
inspraak heeft voorgelegd aan de inwoners 
van de gemeente Sittard-Geleen en overige 
belanghebbenden. Graag wil ik mijn 
volgende reactie op het beleidsplan aan u 

In deze inspraakreactie worden de 
inspanningen aangehaald die wij als 
gemeente (breed) verrichten. 
 
Vanuit de Wet mogen wij geen 
schuldhulpverlening aanbieden aan 
ondernemers met een lopende 

Leidt niet tot aanpassing in 
het beleidsplan 
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voorleggen. 
Ik constateer dat in het beleidsplan geen 
aandacht is voor de specifieke doelgroep 
van ondernemers, terwijl juist de groep van 
ondernemers in het kleinbedrijf en de 
zzp’ers de laatste jaren veelvuldig 
geconfronteerd wordt met armoede en 
schuldenproblematiek. Een groep die 
overigens in de laatste jaren is gegroeid tot 
een aanzienlijk deel van de 
beroepsbevolking door de toenemende 
interesse voor het zelfstandig 
ondernemerschap en de flexibilisering van 
de arbeidsmarkt. Nu is het niet zo dat er 
momenteel geen aandacht is voor deze 
problematiek bij de doelgroep van 
ondernemers, want de gemeente Sittard-
Geleen heeft een samenwerkings-
overeenkomst met IMK voor de uitvoering 
van het programma 155-Help een bedrijf (zie 
bijlage). Verder is de gemeente ook de 
uitvoerder van het Besluit bijstandverlening 
Zelfstandigen 2004 (Bbz) en de Wet 
inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
(Ioaz). Echter, doordat in het beleidsplan de 
specifieke doelgroep van ondernemers niet 
is opgenomen, wordt de kans gemist om de 
hulpverlening aan deze doelgroep meer 
gestructureerd en met meer prioriteit in te 
zetten, terwijl ondernemers in het kleinbedrijf 
en zzp’ers een aanzienlijk deel van het 

onderneming. 
 
Daarom zijn de genoemde 
initiatieven ook al allemaal opgestart 
en geboren. Wat we natuurlijk wel 
doen is vanuit het brede kader van 
armoede kijken naar deze doelgroep 
en zorgen dat zij op de hoogte 
worden gebracht van de 
mogelijkheden. Er is verbinding met 
BBZ, IMK en ‘155 redmijnbedrijf ‘ 
zodat op een gepaste manier voor 
ondernemers informatie over het 
kindpakket (kids-regeling, sport, 
cultuur etc.) bij hen te verkrijgen is. 
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aantal inwoners (en hun gezinnen) vormen 
in Sittard-Geleen. 

 
 


