
 

Aan de Voorzitter van het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Sittard -Geleen 

Postbus 18 

6103 AA Sittard 

 

I.a.a.: 

Wethouder    A.C.H. Verblakt-Schmeits 

Wethouder    L.G.A.J. Geilen 

Wethouder    A.J.M. Kamphuis 

 

Geleen, 29 september 2016 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

Vrij recent hebt u van ons het advies ontvangen met betrekking tot het Wmo-deel uit het Concept Beleidsplan Sociaal 

Domein 2017 – 2019. 

 

In de daarbij behorende aanbiedingsbrief heb ik opgemerkt dat het advies van het bestuur nogmaals in de voltallige 

Wmo-raad van 27 september 2016 zou worden besproken. Dit advies heeft daar een uitermate hoge steun  en 

unanimiteit gekregen en gevraagd is alle mogelijke middelen in te zetten om het advies nog meer kracht bij te zetten. 

Met name de ethische en morele aspecten rond het inzetten van het overschot aan wmo-gelden op gebieden waar wij 

geen invloed kunnen uitoefenen op gevoerd beleid, riepen de nodige discussie op. Daarnaast zou ondanks een 

overschot nog een eigen bijdrage gevraagd worden aan m ensen die het al moeilijk hebben. 

 

De mogelijkheid om in te spreken in de commissie DIWZ is door de Wmo-raad sterk aanbevolen. 

 

Ik hoop met deze brief het advies nog eens extra onder uw aandacht te kunnen brengen. 

 

Met vriendelijke groet, 

      

Dhr. H. van Geffen       

Voorzitter Wmo-raad Sittard-Geleen  

 

x   Wethouder A.C.H. Verblakt-Schmeits 

x   Wethouder L.G.A.J. Geilen 

x   Wethouder A.J.M. Kamphuis       



 

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen 

Postbus 18 

6130 AA Sittard 

 

Geleen, 22 september 2016 

 

 

 

Geachte College van Burgemeester en Wethouders, 

 

Bijgaand doe ik u toekomen: 

 

-  Advies van de Wmo-raad Sittard-Geleen betreffende het concept Beleidsplan 2017 – 2019 Sociaal Domein van de 

gemeente Sittard-Geleen, deelplan Wmo. 

-  Advies Wmo-raad Sittard-Geleen betreffende de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sittard -

Geleen 2017. 

 

Op 27 september a.s. zullen beide Adviezen tijdens een plenaire Wmo-vergadering nog eens ter sprake komen. De 

mogelijkheid is niet uitgesloten dat er alsnog essentiële opmerkingen gemaakt worden, waarvan ik u vervolgens 

z.s.m. op de hoogte zal stellen. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

      

H. van Geffen      M. Manukjan-Arakelian 

Voorzitter       Secretaris 
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Advies van de Wmo-raad Sittard-Geleen betreffende het concept Beleidsplan 2017 – 2019 
Sociaal Domein van de gemeente Sittard-Geleen, deelplan Wmo. 
 
Inleiding 
 
Het bestuur van de Wmo-raad heeft kennisgenomen van het concept Beleidsplan 2017-2019. In 
zijn algemeenheid staan wij positief tegenover de inhoud van het plan en complimenteren het 
gemeentebestuur en de betrokken ambtelijk medewerkers met de totstandkoming van dit plan.  
 
Er is een tweetal aspecten die aandacht vragen of die zouden moeten leiden tot een aanpassing 
van het beleid.  
 
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.  
 
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.  
 
Hierna volgt een aantal specifieke opmerkingen met betrekking tot de onderdelen van het 
beleidsplan.  
 

 
 
1. Algemeen 
 
a. Financiën 
 
Opmerking & Advies 

 
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. 
 
b. Beleidsverantwoordelijkheid 
 
Opmerking & Advies 
 
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. 
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c. Begripsdefinitie 
 
Opmerking & Advies 
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. 
 
d. Gebruik begrippen 
 
Opmerking & Advies 
 
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. 
De Wmo-raad adviseert het College van B&W dan ook om in het deelplan Wmo voor begrippen 
met eenzelfde betekenis ook dezelfde woorden te gebruiken. 
 
2. 1.1.2 Versterken en faciliteren informele netwerken 
 
a. (Preventieve) ondersteuning voor mantelzorgers 
 

i. Tekst (pag. 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.” 
 
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. 
 

ii. Tekst (pag. 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 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.” 
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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. 
 
b. Mantelzorgwaardering 
 

i. Tekst (pag. 7): 
ii.  

“Daarnaast organiseert de gemeente mantelzorgverwendagen om uiting te geven aan de 
erkenning en waardering voor álle mantelzorgers.” 
 
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 
 
 
c. Ondersteuning voor (zorg)vrijwilligers 
 

i. Tekst (pag. 7): 
ii.  

“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. 
 
3. 1.1.5 inzetten op integrale toegankelijkheid 
 
a. De komende jaren zal daarbij meer aandacht zijn voor: 

i. Tekst (pag. 9): 
ii.  

“3. In de interne communicatie meer aandacht besteden aan bewustwording t.a.v. 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”. 
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4. 1.2 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. 

 
a. Tekst (pag. 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 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 
gehele gemeente te realiseren en te evalueren. 
 
 
b. Kader “Wat gaan we doen?” 
 

i. Tekst (pag. 10) 
 
“2) 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. 
 
5. 1.3 Veilig thuis en de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
a. Tekst (pag. 10) 
 
“De kernelementen zijn: 
1. veiligheid voorop; 
2. preventie; 
3. kinderen eerst; 
4. melden zonder drempels; 
5. triage; 
6. duidelijkheid in de regie, uitgaande 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.” 
 



 

Advies beleidsplan Wmo 2017-2019, versie 23-09-2016 
5 

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? 
 
 
b. Veilig Thuis 
 

i. Tekst (pag. 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? 
 
6. 1.3 Uitgangspunten en opgaven behorende tot Wmo doel 1 
 
a. Tekst (pag. 11 & 12) 
 

 Sterke wijken, kernen en dorpen die tevens een vangnet voor kwetsbare doelgroepen zijn. 
Wat gaan we doen:  
o Het bieden van (regel)ruimte aan burgerinitiatieven.  
o Versterken en faciliteren informele netwerken 
o Cliëntondersteuning nadrukkelijker en plaats gericht positioneren in de wijk.   
o Betere positionering sociaal werk 
o 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? 
 
7. 2: Wmo doel 2 zelf doen ondersteunen 
 
a. In schema: Ondersteuning (maatwerkvoorziening) 

i. Tekst (pag. 13) 
 
“Ondersteuning gericht op een schoon en 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. 
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8. 2.1 Maatwerkvoorziening Wmo 
 
a. Dienstverlening 
 

i. Tekst (pag. 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 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. 
 
9. Persoonsgebonden budget 
 
a. Wettelijke voorwaarden 
 

i. Tekst (pag. 15) 
 
“c) 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? 
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10. Maatregel inkomenssteun zorgkosten en collectieve ziektekostenverzekering 
 
a. Regeling tegemoetkoming zorgkosten 
 

i. Tekst (pag. 15) 
 
“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 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. 
 
11. 2.2 De toegang tot maatwerkvoorzieningen Wmo 
 
a. Tekst (pag. 16) 
 
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: 
1. Wanneer inwoners een ondersteuningsvraag stellen, wordt deze integraal bekeken. 
2. Als er een enkelvoudige vraag is, pakken we deze ook enkelvoudig op. 
3. Er wordt per huishouden met een meervoudig ondersteuningsvraagstuk één plan gemaakt, 
ongeacht uit welke wetten ondersteuning nodig is. 
4. 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. 
 
b. Tekst (pag. 16) 
 
“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 
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. 
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De Wmo-raad adviseert dan ook de wijkverpleegkundigen op te nemen in dit tekstdeel om het 
belang van de ze groep te onderstrepen. 
 
c. Tekst (pag. 16) 
 
“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 
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. 
 
12. 3.3 Aanpak verwarde personen 
 
a. Tekst (pag. 19) 
 
“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. 
 
 
13. 3.4 Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis 
 
a. Tekst (pag. 20) 
 
“De komende jaren zal het aanbod van Beschermd Wonen transformeren. Voor wie 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 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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b. Tekst (pag. 21) 
 
“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”. 

 
14. 4: Borging en bedrijfsvoering 
 
a. Financiële uitgangspunten 

i. Tekst (pag. 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 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. 

 
b. Kwaliteit 

i. Tekst (pag. 23) 
 
“Clientervaringsonderzoek 
 
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.” 
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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 Domein 
en het daaraan gerelateerde overige (detail) Beleidsplannen. 
 
c. Toezicht op de naleving van de Wmo 
 

i. Tekst (pag. 23) 
 
“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? 

 
d. Naleving, handhaving, fraudepreventie en –bestrijding 

i. Tekst (pag. 24) 
 
“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 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. 
 

 
 


