
 
 

Van: niko bom [mailto:nikobom@outlook.com]  
Verzonden: donderdag 14 augustus 2014 1:04 
Aan: Info Albrandswaard; Jan Backbier 
CC: Jeannette Wijnmalen - Hans; Perry van Kelle; Elena Chvedtsjoek; 
maalbrandswaard@outlook.com 
Onderwerp: RE: Adviesvraag beleidsnota en verordening WMO 2015 
 
Geacht college van Albrandswaard, geachte heer Backbier 
 
We gaan graag in op het verzoek van Dhr. Van Kelle en antwoorden ook hem indirect via een kopie. 
Het uitgangspunt van de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard (MAA) is dat we onze officiële 
adviezen aan het college geven. Meedenken en discussiëren doen we uiteraard ook met veel 
overtuiging met de beleidsmedewerkers. We danken de portefeuillehouder en de beleidsmedewerkers 
voor alle tijd en aandacht die ze hebben besteed aan voorlichting en discussie. 
 

1. Over de conceptverordening hebben we op de vergadering van de MAA van de 10 juli 
uitvoerig besproken. Het resultaat van die discussie, waar Dhr. Backbier als portefeuillehouder 
bij aanwezig was, is geheel in lijn met de nieuwe versie die ons door Dhr. Van Kelle is 
toegestuurd. Aanvullende opmerkingen over dit onderwerp en de WMO 2015 staan in het 
verslag van die avond. Voor het leesgemak hebben we een extract gemaakt van dit verslag. 
Zie de bijlage. 

2. De nieuwste versie van het Beleidsplan WMO 2015 is een verbetering. Het is beter leesbaar, 
nu volledig gericht op Albrandswaard en voorgenomen acties zijn verwijderd. De nieuwe 
bijlage II poogt samenhang te brengen tussen uitgangspunten, doelen en resultaten. Niet echt 
SMART maar het biedt een goede inkijk op wat het college wil gaan doen met de invoering 
van het beleidsplan. 

3. De MAA kan zich vinden in bovengenoemd beleidsplan en de uitgangspunten onderschrijven 
we.  
Een ander onderwerp dat we graag onderschrijven is keuzevrijheid tussen pgb en zorg in 
natura. En verder uiteraard een transparante klachtenregeling die door de gemeente actief zal 
worden opgelegd aan de diverse zorgaanbieders. Mert de gemeente als ultiem eindpunt voor 
klachten over een aanbieder. 

4. Pijnpunten zijn op diverse momenten al naar voren gebracht. Ik noem er toch nog maar een 
paar. 

1. Zorgen om de vertaling van beleid naar beleidsregels en de uitvoering. De kanteling 
speelt al sinds 2009 maar is in de praktijk nooit goed tot stand gekomen. Zijn de 
WMO-professionals voldoende gebrainwashed en getraind? Feedback uit de 
achterban geeft aan dat het met het keukengesprek bij de huishoudelijke hulp nog 
lang niet goed gaat.  

2. Over de beschikbaarheid van laagdrempelige algemene (welzijns)voorzieningen en 
dagopvang voor ouderen en mensen met een ggz beperking wordt heel optimistisch 
gesproken, maar de crux zit hem in de invulling in de praktijk. De MAA is 
pessimistischer maar onderschrijven het beleid om dit ook in de toekomst beschikbaar 
te houden voor hen die het nodig hebben. Denk in dit verband ook aan 
eenzaamheidsbestrijding. 

3. Dat er financiële grenzen zullen zijn aan de keuzevrijheid voor zorg en ondersteuning 
die past bij de eigen levensovertuiging is mogelijk niet te vermijden. Het beroemde 
keukengesprek kan hier wellicht helpen. 

4. De interactie met de Participatiewet, en wat dit kan betekenen voor de 
beschikbaarheid van vrijwilligers voor WMO-gerelateerde activiteiten, blijft een punt 
van aandacht. Over de voorgenomen aanpak van de Participatiewet in Albrandswaard 
hebben we het college een apart advies gestuurd. De zo gewenste toename van 
geschikte vrijwilligers zal niet met sprongen toenemen en de WMO-issues gaan vaak 
verder dan een klus in huis of tuin.  

5. Over de aanpak van huiselijk geweld en de nieuw te vormen bovenregionale Advies 
en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) hebben we ons al 



eerder uitgesproken tijdens de discussie over de Jeugdwet. De coördinatie tussen 
AMHK, sociale teams, politie en gemeente is van cruciaal belang. Laat a.u.b. in de 
transitieperiode niemand tussen wal en schip vallen. 

6. Voor wat betreft onze reactie op huishoudelijke hulp verwijs ik u naar wat we daarover 
op 10 juli jl. hebben besproken. Zie daarvoor de bijlage. 

7. We snappen de overwegingen die moeten leiden tot beheersbare kosten voor het 
vervoer naar dagbesteding die onder de WMO gaat vallen. Zodra een mogelijkheid 
zich voordoet kan o.i. gezocht worden naar een (1) aanbieder voor dit type vervoer en 
leerlingenvervoer. De oplossing die "Argos Mobiel" biedt past hier wellicht ook voor 
een stukje in.  

8. De tekst in het beleidsplan over beschermd wonen is nogal vrijblijvend. Hoewel 
hiervoor een overgangsperiode is voorzien, is waakzaamheid op zijn plek. 

9. het idee om chronisch zieken en gehandicapten alleen te compenseren via een 
collectieve zorgverzekering delen wij niet. De MAA heeft hierover separaat een advies 
aan u uitgebracht. Dit onderwerp is tevens op 10 juli uitgebreid aan de orde geweest. 

10. De MAA zal graag meewerken aan de opzet van een klantervaringsevaluatie van 
WMO-cliënten. Een evaluatie die een landelijke vergelijking oplevert klinkt 
aantrekkelijk. Echter in de praktijk levert dit type evaluatie altijd(?) een score op 
tussen de 6.8 en 7,8. Het meten van de uitvoering en het professionele gedrag van de 
mensen op de werkvloer blijft daarbij meestal onderbelicht. 

 
De MAA blijft graag met u in gesprek over de veranderingen die ons wachten op het gebied van WMO 
2015. 
 
Met vriendelijke groet, Niko Bom 
voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard. 

e-mail:    nikobom@outlook.com 
telefoon: 0616 508 924 of 010 203 3939 

 

17-08-2014 

Geachte college van Albrandswaard, geachte heer Backbier 
 
Nader overleg in de boezem van de Maatschappelijk Adviesraad Albrandswaard (MAA) heeft geleid 
tot de behoefte onzerzijds om nog een aanvulling te geven op het advies van 14 augustus jl. Gezien 
vanuit de positie van gehandicapten en chronisch zieken is er extra bezorgdheid over wat er op ons 
afkomt.   

Ik hoop dat u de opmerkingen in de bijlage en ook onderstaande mee wilt nemen in uw 
beleidsvoornemens. 
 
Wat ons verontrust is, dat teveel wordt uitgegaan van bezuinigen en dat komt helaas ook tot 
uitdrukking in het concept beleidsplan.  
Naar onze mening wil de gemeente teveel sturen in de richting van algemene voorzieningen en 
“strenger indiceren”. Wij willen benadrukken dat dit absoluut niet de weg is die bewandeld moet 
worden in het kader van de Kanteling en in het kader van maatwerk. De gemeente wil een beweging 
van zorg naar welzijn en dat is een mooi principe, maar dat bereik je niet door strenger indiceren en 
het vervangen van individuele voorzieningen (of zoals dat tegenwoordig heet: 
maatwerkvoorzieningen) door algemene voorzieningen. Het leveren van maatwerk moet altijd voorop 
staan en dat blijkt in de praktijk nog steeds moeilijk genoeg. Uit een recente ervaring in de praktijk 
blijkt zelfs dat soms een tegenovergestelde beweging dreigt: van welzijn naar zorg. Hier valt dus nog 
heel veel werk te verrichten en dat kan volgens mij niet vaak genoeg benadrukt worden. 

 



Met vriendelijke groet namens de leden en achterbannen van de MAA,  
Niko Bom (voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 

 
Opmerkingen beleidsplan Wmo 2015 
 
 
2.4.8. Minder bureauwerk, meer tijd voor zorg:  
Geef aan hoe de privacy c.q. beveiliging van klantgegevens gewaarborgd wordt als er 
veel organisaties gebruik van (moeten) maken. 
 
3.1.1. Inwonerondersteuning:  
Hier is een duidelijke rol toebedacht aan MEE. Geef aan in welke vorm en met welke 
deskundigheid MEE beschikbaar is in de gemeente Albrandswaard en hoe MEE 
gefinancierd wordt. 
 
3.1.4. Waarborg van privacy: 
Het is van groot belang om in het bijzonder de zorgverzekeraars niet meer gegevens van 
de cliënt te verstrekken dan absoluut noodzakelijk is en toestemming van de cliënt te 
verstrekken dan absoluut noodzakelijk is en toestemming van de cliënt is hierbij zeer vereist. 

 
3.1.6. Cliëntvertegenwoordiging:  
Graag nadere uitleg over de samenstelling van het expertpanel en wat de functie is van 
dit panel. 
 
3.2.2. Inloop en ontmoeting: 
Hier wordt gesteld dat er voor inwoners met eenzaamheidsproblemen een breed 
verenigingsleven is en dat er wijkaccomodaties met dagopvang in de buurt zijn. O.i. zijn 
die accomodaties er lang niet overal en die zouden er dan wel moeten komen. Bovendien 
is het de vraag of het feit dat er een breed verenigingsleven en wijkaccomodaties  
bestaan een oplossing is voor mensen met eenzaamheidsproblemen. Belangrijk is om het 
beleid erop te richten dat deze mensen bereikt worden zodat ze eventueel gaan 
deelnemen aan activiteiten.  
 
3.2.5. Ingangen en integrale toegang: 
Wellicht ten overvloede: de omslag van het denken in ‘recht op voorzieningen’ naar 
‘samen zoeken naar oplossingen’ dient niet alleen plaats te vinden bij de cliënt, maar ook 
bij de gemeente. 
 
3.3.1. Mantelzorgondersteuning en respijtzorg: 
Hier wordt gesteld dat de gemeente in beeld wil krijgen wat de mantelzorger belangrijk 
vindt. Geef aan hoe dit aangepakt wordt. 
 
3.3.2. Huishoudelijke hulp: 
“uit te gaan van het te behalen resultaat (bijv. een schoon en leefbaar huis) en niet van 
de inzet van uren zorg” 
Uiteindelijk zal ook dit te bereiken resultaat leiden tot een noodzakelijke hoeveelheid 
inzet van zorg in uren. Het is dus de vraag in hoeverre dit nu zo anders is. 
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Pag. 14, casus: 
Er wordt gesteld dat eventuele woningaanpassingen voor eigen rekening komen. De 
grote vraag is of iemand in een dergelijke situatie wel in staat is om dit te bekostigen en 
zo niet, is de vraag hoe dit zich verhoudt tot de stelling dat mensen zo lang mogelijk in 
hun eigen omgeving en dus zelfredzaam moet kunnen blijven. 
 
4.1.1. Sturen op het resultaat van kwaliteit van zorg: 
Graag uitleg waarom er gestuurd moet worden op tijdelijkheid van het arrangement met 
behoud van kwaliteit. In veel gevallen zal er sprake zijn van definitieve of zelfs 
verergerende problemen. Essentieel is dat er maatwerk geleverd wordt en “sturen op 
tijdelijkheid” past daar niet bij. 
 
4.4.1 Overgangsmaatregelen: 
Hier wordt als middel om te besparen genoemd “strenger indiceren bij de toegang”. 
Daarnaast is het streven naar “meer welzijn en minder zorg”. Het blijft echter van 
cruciaal belang dat er maatwerk geleverd wordt en in bepaalde gevallen is zorg gewoon 
nodig. Preventie (welzijn) is belangrijk, maar zorg die noodzakelijk is moet gewoon 
geboden worden en dan past het niet om strenger te indiceren. 
 
5.1. Verordening, onder punt 6, Het pgb en het trekkingsrecht bij de SVB: 
Er wordt gesteld dat gemeenten eraan kunnen meewerken dat personen uit het sociale 
netwerk van de cliënt uit het pgb kunnen worden betaald. Verder kan de gemeente 
bepalen dat bemiddelingsbureaus niet meer met een pgb mogen worden betaald.  
Dit is wat algemeen: geef expliciet aan wat het beleid op dit punt is van de gemeente 
Albrandswaard. 
 
Bijlage 1 onder “Het plan is erop gericht dat:” 
In plaats van de formulering “zich op eigen kracht te handhaven”, zouden wij liever zien 
“op eigen kracht te participeren”. 
  
 
 
 
  



Bijlage 

Dit is een extract van: 

VERSLAG VERGADERING Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard (MAA)  

Datum: 10.7.2014  

 

Aanwezig:  

 Leden: P. Olbertz, T. Jacobs; H. Wander; D. Luijkx; E. Chvedtsjoek; M. Kooijmans–
Groenenboom;  W. van der Hei; L. Schilt 

 Gasten: wethouder: J. Backbier, H. Baars; M. Vollebregt, W. de Vries (SWA) 
 Beleidsmedewerker BAR-organisatie: M. van Wanrooij 
 Voorzitter: N. Bom 

  

Afwezig met voorkennis: 

 leden: C. Oosterbaan; J.P. Schraverus; M. Spier   
  

Notulen en verslag: E. Chvedtsjoek & D. Luijkx 
 

Distributie:  

 Alle leden en de voorzitter van de Adviesraad  
 Mevr. J. Wijnmalen en de wethouders van Albrandswaard 
 Dhr. M. van Wanrooij 
 De gasten van 10 juli 
 Zorgbelang ZH t.a.v. mevrouw M. Teunisssen 

 

1 ) Opening en vaststelling van de agenda  

2) Mededelingen en in- en uitgaande post 

Organisatorische opmerking vooraf:  

a) bij een uitnodiging – die vandaag 10 juli is ontvangen - voor een informatie-uitwisseling op 17 
juli met vertegenwoordigers van de MAA en het AWBZ-beraad zaten bijlagen over de WMO 
2015. Gezien de termijn kon de MAA hier niet voor 10 juli op reageren. Wethouder J. Backbier 
bevestigt nogmaals dat hij wil dat zijn beleidsmedewerkers stukken die zij hem sturen middels 
cc standaard ook de secretaris, E. Chvedtsjoek, van de Maatschappelijke Adviesraad doen 
toekomen. 

b)  Op vraag van dhr. Wander of het mogelijk is om bijlagen (= dikke rapporten) op papier te 
krijgen belooft wethouder Backbier dat hier een oplossing voor gezocht moet worden. Hij staat 
hier positief tegen over. Actie voorzitter 2014-07-1. 

3) Afscheid van Hans Baars en Joke Polderman-Vollebregt 

 

4) Bespreking van de nota Voorstel beleidswijziging huishoudelijke hulp 2015 e.v. 

4.1)      M. van Wanrooij schetst kort de rode lijnen, de voortgang en de toekomstverwachtingen van 
het nieuwe beleid huishoudelijke hulp: 



 van urentoekenning naar resultaattoekenning 
 nieuwe aanvraagmethode via digitaal platform BAR-Dichtbij werkte voor de gemeente erg 

prettig 
 alle bestaande klanten op nieuw geïndiceerd en aanbieders erop gezet 
 er is een ontwikkeling dat klanten niet bij de gemeente aankloppen maar de hulp zelf regelen 

en betalen, de gemeente heeft voor hen de markt van aanbieders in kaart gebracht 
 gemeente volgt de implementatie van het nieuwe beleid kritisch, zowel naar de aanbieders als 

naar eigen medewerkers 
 bij de gemeente leeft de indruk dat de nieuwe aanpak succesvol is 
 de gemeente waarborgt korte lijnen tussen klant en gemeente, juist ook wanneer er zaken 

fout gaan tussen klant en aanbieder  
 beleidsmedewerkers adviseren de gemeente het huidige overgangstarief van de gemeente 

richting de aanbieders standaard te maken i.p.v. dit verder te laten afnemen, dit om 
kwaliteitsverlies van de hulp te voorkomen 

 bestaande herindiceerde klanten zullen geen nieuwe veranderingen opgelegd krijgen tijdens 
de vastgestelde periode van indicatie (veelal vijf jaar). Ook niet bij eventuele nieuwe 
beleidsveranderingen 

 optie wordt onderzocht om de vergoeding voor klanten met lage inkomens via de bijzondere 
bijstand of via de collectieve zorgverzekeraar aan hen uit te betalen om zo gebruik te maken 
van bestaande, eenvoudige klantadministratieve systemen 

 

4.2)      Vraag & Antwoord Adviesraad, wethouder J. Backbier en beleidsmedewerker M. van Wanrooij: 

V. Wat geldt als een schoon huis? Welke criteria stelt de gemeente? 

A. Gemeente stelt geen criteria maar gaat wel uit van het nieuwe begrip redelijkheid. Onder 
redelijkheid valt in ieder geval dat alleen de ruimtes in een woning die intensief worden gebruikt 
worden schoongehouden, de andere ruimtes niet. 

A. Klant en aanbieder onderhandelen en bepalen samen wat er schoongehouden wordt. 

V. Welke rechten hebben klanten wanneer zij er niet goed uitkomen met de aanbieders? 

A. Een opgestelde overeenkomst tussen aanbieder en klant heeft de status van een beschikking 
tussen gemeente en klant. Het recht op bezwaar en het recht op beroep zijn daarmee inbegrepen. 

A. De gemeente keert een standaard vergoeding per klant uit aan de aanbieder en eist van de 
aanbieders dat ook zij niet met een urentoekenning werken maar met een resultaattoekenning die per 
klant behaald moet worden. Doch de praktijk lijkt weerbarstiger. Zo lijkt bijvoorbeeld aanbieder Aafje in 
de praktijk te neigen naar een standaard urentoekenning van 1,5 uur per klant. 

Wethouder J. Backbier ziet een toename van het inschakelen van alfahulpen via Alfatrots i.p.v. hulpen 
via zorgorganisaties. Hij juicht dit toe. 

W. de Vries merkt op dat bij de gesprekken tussen de consulenten van vraagwijzer en klanten 
duidelijk wordt dat in de praktijk de verstrekte huishoudelijke hulp vaak afneemt van 3 uur per klant tot 
2 uur, maar ook vaak afneemt van 3 uur tot 1 uur en 15 minuten. De klanten vinden het een erg 
heftige versobering. 

Wethouder J. Backbier oppert het idee dat een lid van de Maatschappelijke Adviesraad kan 
aanschuiven bij een aantal schouwen bij herindiceerde klanten door medewerkers van de gemeente. 
Dan kan de Adviesraad uit eerste hand meekrijgen hoe het nieuwe beleid in de praktijk uitpakt.  

De adviesraad oppert het idee dat een onafhankelijk kundig persoon aanschuift bij de 
(her)indicatiegesprekken. Ook wel keukentafelgesprekken genoemd. 



De adviesraad merkt op dat verzekeren van huishoudelijke hulp via de collectieve verzekering voor de 
minima (CZM) de doelgroep niet gemakkelijk zal bereiken. Door de liberalisering van de 
zorgverzekeraars en de daarbij ontstane versoberingen van vergoedingen (veelal in de vorm van 
eigen bijdragen), zien minima met chronische aandoeningen zich soms verplicht zich bij een andere 
zorgverzekeraar te verzekeren die financieel wat minder ongunstig uitvalt. Bovendien zijn velen bang 
om van verzekeraar te wisselen omdat er geen plicht dat zij iedereen accepteren die een aanvullende 
verzekering wil. Later naar een andere verzekering dan CZ terug gaan wordt voor hen bijna 
onmogelijk. Alleen voor het dekken van huishoudelijke hulp lijkt de CZM weinig aantrekkelijk.  

V. De adviesraad merkt op dat gemiddeld één derde van de Nederlandse burgers online niet de weg 
vindt naar allerlei instanties. 

A. Weten die mensen de weg naar vraagwijzer te vinden voor hulp bij digitale aanvragen? 

A. Ja, bij vraagwijzer komen klanten met zulke vragen binnen. 

V. Blijft het streven van de gemeente om een deel van de huishoudelijke hulp onbetaald te laten 
uitvoeren? 

A. Ja, door het inzetten van mantelzorgers. 

De adviesraad doet de suggestie om binnen de in de maak zijnde beleidsveranderingen ruimte te 
vinden om die chronisch zieken die er per 1-1-2015 financieel flink op achteruitgaan een financiële 
tegemoetkoming te geven. De spelregels daarvoor moeten nog wel worden vastgelegd. Wethouder J. 
Backbier merkt op dat hij niet zal aarzelen om in individuele (financieel) schrijnende gevallen de 
hardheidsclausule toe te passen. 

Wethouder J. Backbier merkt op dat het college er veel aan gelegen is om Albrandswaarders 
financieel niet buiten de boot te laten vallen. Hijzelf gaat zich dezer dagen in Spijkenisse en Delft laten 
informeren over het systeem van vroegsignalering dat daar gebruikt wordt om problematische 
schulden bij burgers te voorkomen.  

 

Na de bijeenkomst van 17 juli zal de MAA actie gaan nemen om tot een advies te komen over de 
huishoudelijke hulp en vooral over de WMO 2015 en alle voornemens die het college ons daarover tot 
nu heeft verteld. Actie 2014-07-2 

M. van Wanrooij merkt op dat organisatie MEE zich opmaakt voor een rol in de gemeente. 

5) WMO 2015 

Met de agenda zijn diverse beleidsstukken over de WMO 2105 meegestuurd. Dit zijn versies van eind 
juni. Het betreft (a) concept verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, (b) beleidsplan WMO 
2015, (c) startnotitie gebiedsgericht werken voor de 3 decentralisaties en (d) transitieplan WMO 2015. 
Alles bij elkaar een heel pakket aan informatie.  

De voorzitter merkt op dat een aantal leden van de adviesraad BAR-brede informatie- en 
voorlichtingsbijeenkomsten hebben bijgewoond. Daar is toen al discussie geweest over de inhoud, zijn 
vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Aansluitend daarop volgt op 17 juli a.s. een bijeenkomst 
met het WWZ beraad en andere partijen uit het maatschappelijk middenveld. Een aantal leden van de 
adviesraad zijn daar ook welkom. De voorzitter stelt voor dat leden die de WMO als focusgebied 
hebben zich daarvoor melden. Hij zal de uitnodiging, die een dag voor de vergadering is 
binnengekomen, (laten) doorsturen naar de MAA leden. Actie 2014-07-3 



De voorzitter stelt voor om deze avond vooral te besteden aan een mening over de 
conceptverordening. Dit is heel nadrukkelijk een document waarover de adviesraad zich behoord uit te 
spreken. Na de bijeenkomst van 17 juli kan worden beslist welk advies we aan de wethouder zullen 
meegeven over het beleidsplan. Grote issues bevat dit beleidsplan wat ons betreft niet. Veel aandacht 
gaat eigenlijk al uit naar het uitvoeringsplan en de daarbij behorende beleidsregels. 

De conceptverordening is nog in een conceptfase. In de voorliggende versie1 staan allerlei varianten 
en de discussie draait vervolgens om dit onderwerp. De principiële keuze gaat over de behoefte om 
veel details vast te leggen in de verordening, of om vrijheid te geven aan het college om op 
verantwoorde wijze inhoud te geven aan de uitvoering van het beleid. Na een boeiende discussie over 
het voor en tegen van de opties kiest de adviesraad ervoor om vrijheid te geven aan het college. De 
reden is dat er met de komst van de wet WMO 2105 een aantal belangrijke zaken gaan wijzigen. 
Aanpassingen aan de nieuwe situatie, ervaringen en specifieke leermomenten zal nodig zijn. Het is 
bovendien niet ondenkbaar dat de wet de komende jaren hier en daar wordt bijgesteld. Met dit in 
gedachten vindt de adviesraad het beter als snel en flexibel kan worden bijgesteld door het college. 

De gekozen varianten zijn 2A (procedureregels), 6B (verslag n.a.v. gesprek), 11B (wijze van 
vaststellen hoogte pgb), 11BB (regels voor hoogte PGB aan iemand uit eigen sociaal netwerk), 12B 
(regels voor eigen bijdragen) en 16B (regels voor waardering mantelzorgers). 

 

Veel aandacht kreeg het onderwerpen eigen bijdragen voor algemene en maatwerkvoorzieningen. De 
gemeente krijgt de vrijheid om zelf te bepalen welke eigen bijdragen ze vraagt voor algemene 
voorzieningen. Bij het bieden van deze beleidsruimte gaat de regering ervan uit dat gemeenten hier 
verstandig mee omgaan en zo laagdrempelig mogelijk maken. De adviesraad gaat ervan uit dat de 
gemeente nog steeds niet wordt toegestaan om zelfstandig inkomensbeleid te voeren. De 
conceptverordening laat ruimte voor het geven van kortingen aan een te duiden groep personen. Het 
lijkt de adviesraad logisch dat deze optie wordt bezien in samenhang met het armoedebeleid. In de 
huidige WWB (Wet werk en Bijstand) gaat het dan om burgers die qua inkomen op minder dan 110% 
van het sociaal minimum zitten. 

De regels voor maatwerkvoorzieningen zijn aan meer wettelijke regels gebonden. We hebben 
begrepen dat de eigen bijdragen hiervoor in de BAR-gemeenten geïnd zullen worden door het CAK. 

Inzicht in de geleverde kwaliteit kan via bureaucratische weg maar veel doelmatiger lijkt het om via 
een beperkte managementrapportage, klantervaringsonderzoeken en een transparante 
klachtenregeling een vinger aan de pols te houden. 

In de concept WMO verordening staat dat de gemeente van plan is mantelzorgers jaarlijks een 
waardering te geven. De wijze waarop is een discussiepunt waarop we tijdens de vergadering een 
mening proberen te ontwikkelen. Volgens landelijk onderzoek gaat de voorkeur van mantelzorgers uit 
naar een financiële vergoeding. Dit omdat ze vaak forse reiskosten hebben.  

Een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt tijdens de vergadering is de tegemoetkoming voor 
meerkosten  voor personen met een beperking of chronische problemen. De wetgeving verslechtert 
op dit punt per 1-1-2015 en gemeenten kunnen dit deels opvangen via de WMO. Volgens het 
beleidsplan hebben de BAR-gemeenten het idee om compensatie te bieden via een collectieve 
zorgverzekering. Onderhandelingen daarover zijn al gaande met CZ (de huidige verzekeraar voor de 
collectieve zorgverzekering voor de minima (CZM)) over een aanvullende verzekering voor 

                                                            
1 Grote verwarring ontstaat over welke versie we gaan bespreken. Dit is de versie die is meegestuurd met de 
agenda van 10 juli. De wethouder beschikt over een andere versie. Later, na de vergadering, blijkt dat met de 
uitnodiging voor 17 juli nieuwe versies van conceptverordening, toelichting verordening en beleidsplan zijn 
gestuurd. 



huishoudelijke hulp. Uit informatie, en ervaring, van het Cliëntenplatform is dit voor veel burgers GEEN 
goede oplossing. De wethouder en de beleidsmedewerkers worden daarom gevraagd met een 
alternatief te komen.  

[PS: qua uitvoering is dit gemakkelijk en goedkoop te realiseren voor de gemeente. Het probleem voor 
veel burgers is dat ze eenvoudig kunnen overstappen naar de CZM maar dan in een ‘lock-in” zitten bij 
CZ. Later opnieuw overstappen naar een andere aanvullende verzekering is vaak lastig en complex 
voor mensen met een handicap of chronische gezondheidsproblemen.]  

6)  Stand van zaken Jeugdwet, AMHK en Stappenplan voor de huisartsen 

Deze nota’s zijn op diverse momenten besproken met beleidsmedewerkers en er zijn schriftelijke 
vragen gesteld, en opmerkingen gemaakt, door leden van de MAA. Een dag voor de vergadering van 
10 juli is een conceptadvies naar de MAA leden gestuurd. Dit advies is samengesteld uit inbreng van 
Caroline, Marianne, Niko en Pauline.  

Omdat er vanavond onvoldoende tijd over is om dit concept te bespreken wordt iedereen uitgenodigd 
om per omgaande - per e-mail - aan de secretaris te laten weten of er nog commentaar op is. Zo niet 
dan wordt het concept definitief en zal verstuurd worden aan wethouder en beleidsmedewerkers. 
Actie 2014-07-4. 

7)  Stand van zaken conceptvisie Participatiewet 

We verwachten binnenkort een aangepaste versie van het Beleidskader Participatiewet. Het heeft dus 
geen zijn daar vanavond tijd aan te besteden.  

 

Op 29 juli zal een vertegenwoordiging van de MAA een gesprek hebben met de wethouder, een 
beleidsmedewerker, de regisseur schuldhulp en de SWA. Het onderwerp is dan de nota Evaluatie 
schuldhulpverlening die de MAA ter advisering toegestuurd heeft gekregen. 

We zullen er later op terugkomen. Actie 2014-07-5. 

================ einde extract ============================ 

 

 

 


