
 

VERSLAG 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 14 juni 2010 

Aanwezig De heer L.H. Goudriaan (voorzitter); 
Mevrouw E.T.M. Meijers (secretaris); 
Mevrouw A.M. van der Heide en mevrouw W.J. Giele (EVA); 
De heer H.J. van der Graaff (PvdA); 
Mevrouw A. Nootenboom, mevrouw V.H. Spruit, mevrouw S.M. Remijn-
Korteweg en de heer J.H.M. Heezen (VVD); 
Mevrouw S.E.M. Hek en de heer J.A. Spierings (CDA); 
De heer J. van Wolfswinkel (CU/SGP); 

 Mevrouw M. Rombout (wethouder); 
 Mevrouw A. Cosgun (Ambtenaar). 

Onderwerp Eigen bijdragen voorzieningen WMO 
 
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 
2. Eigen bijdragen voorzieningen WMO  

Mevrouw Rombout licht het proces toe. Zij geeft aan dat de WMO-raad kritiek had op de 
inkomensgrenzen. Zij meldt dat we wettelijk aan het eind zitten van wat er gevraagd mag worden aan 
eigen bijdrage voor de verschillende voorzieningen. Vandaar dat het college is uitgekomen op een 
inkomensgrens.  
Mevrouw Nootenboom vraagt zich af wat de WMO-raad vindt van de procedure. 
Mevrouw Rombout geeft aan dat de heer Baars (voorzitter WMO-Raad) dit beter zelf kan vertelen. Zij 
geeft aan dat de WMO-raad wel weer opnieuw advies wil uitbrengen en het ook een goed idee vindt 
om na een jaar te kijken om tot een betere verordening te komen.  
De heer Baars geeft aan dat er in 1e instantie geadviseerd is om de verordening in te trekken. Dat is 
gebaseerd op het feit dat er binnen de VNG ontwikkelingen zijn die op dit moment bouwstenen 
aandragen voor een nieuwe modelverordening. Hij meldt dat verordeningen die tot nu toe gangbaar 
zijn geweest volgens hem voortborduren op oude WVG wetten, terwijl de WMO inmiddels 3 jaar van 
toepassing is. Hij frappeert hem dat het gaat over een WMO verordening en er direct over gesproken 
geld wordt. Hij denkt dat daarmee de WMO tekort gedaan wordt. Hij meldt dat ook de nieuwe 
bouwstenen uitgaan van het draagvlak van mensen. In principe zorgen mensen voor zich. Als dat niet 
meer lukt dan komt de gemeente aan bod. Dit klinkt dan heel anders dan het direct te hebben over 
inkomensgrenzen. De nieuwe verordening vindt hij wel beter dan de vorige, maar er moet wel recht 
gedaan worden aan de WMO. Hij adviseert om de oude verordening nog 1 jaar door te zetten, of de 
verordening die nu voorligt vast te stellen voor een periode van 1 jaar. Over 1 jaar ligt er dan een 
heldere verordening voor met meer draagvlak en minder bezwaarschriften.  
Mevrouw Rombout geeft aan dat ook ingegeven is om te zoeken naar een bezuiniging, een zoek naar 
een financiële prikkel. Zoals het nu ingericht is, kan het niet ineens anders. De verordening moet 
daarop aansluiten.  
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Mevrouw Nootenboom vraagt zich af of de optie van de WMO-raad om de oude verordening voort te 
zetten en in de tussentijd een nieuwe verordening vast te stellen niet aan de orde is.  
Mevrouw Rombout meldt dat het wel kan, maar dan worden de inkomensgrenzen los gelaten. Zij geeft 
aan dat een methode is geweest voor het college om de uitgaven op de woonvoorzieningen en de 
vervoervoorzieningen te beperken.  
Mevrouw Nootenboom heeft uit het stuk begrepen dat er een financieel overschot is van € 650.000,-. 
Zij vraagt zich af of dit structureel is en of dit gebaseerd is op de huidige verordening of juist op de 
nieuwe verordening. Vervolgens vraagt zij zich af of het goed is dat het persoonsgebonden budget dat 
van 100% naar 75% gaat, of dat het juist positief is dat mensen zelf de verantwoordelijkheid willen 
nemen en dat het juist gestimuleerd moet worden. Dus geen vermindering naar 75%. Zij meldt dat er 
wordt gesproken over besparingen op individuele voorziening. Maar daar wordt alleen maar gesproken 
over het instellen van een inkomensgrens. Zijn er niet meer middelen om te besparen.  
Mevrouw Rombout: sinds de eigen bijdrage op de correcte manier is ingevoerd, zijn er een heleboel 
mensen die wel een indicatie voor huishoudelijk hulp hebben, maar de zorg niet afnemen.  
Mevrouw Cosgun geeft aan dat de 25% van het budget voor administratieve kosten bestemd is. Deze 
kosten worden vergoed via de SVB. Dit is dus dubbel en geschrapt kan worden. Zij denkt niet dat het 
een antistimulans is, omdat zij nog steeds de PGB voortzetten. Omdat mensen een hoog budget 
krijgen, betalen zij hun huishoudelijke hulp € 20,- per uur. Dit omdat zij dat anders aan het eind van het 
jaar een overschot hebben dat zij weer moeten terug betalen. Er is naar de hele verordening gekeken 
van wat de besparing kan zijn. Volgens haar is er geen rek meer in deze verordening en ze zijn toen 
uitgekomen op de inkomensgrenzen en de PGB’s.  
Mevrouw Van der Heide geeft aan dat de fractie EVA blij is te horen dat het stuk niet als hamerstuk in 
de raad behandeld zal gaan worden. Volgens haar voldoet het stuk niet aan de intentie van WMO. Er 
zijn onvoldoende adviezen aanwezig. Zij verzoekt de wethouder om in de uitvoering van het nieuwe 
concept minder slordig en zorgvuldiger te zijn. De indelingen zijn onoverzichtelijk, er ontbreken 
paginanummers en er zijn onjuiste verwijzingen.  De inhoud te veel is overgenomen en weinig is 
getoetst, uitgewerkt en doordacht. Graag ziet zij een andere verdeling in het uitvoeringsbesluit. Zij sluit 
zich aan bij mevrouw Nootenboom over haar vraag over de PGB van 100% naar 75%. Vervolgens 
geeft zij aan dat het voor haar fractie onvoldoende duidelijk was wat voor gevolgen het zou kunnen 
hebben voor de betekenis van de budgetten. De onderbouwing daarvan ontbreekt. Zij vraagt zich af of 
mensen boven de inkomensgrens buiten worden gesloten. Ook vraagt zij zich af of er betaald moet 
worden voor de regiobus. En tot slot vraagt zij zich af of haar suggesties meegenomen zullen worden.  
Mevrouw Rombout merkt op dat mensen uitsluiten niet wenselijk is. Minima betalen € 16,40 eigen 
bijdrage per maand voor huishoudelijke hulp. Dat was in de oude verordening ook het geval. De 75% 
maatregel kan een daling van PGB opleveren. Het college wil de financiële prikkel er wel in houden om 
het zo eerlijk mogelijk betaalbaar te houden voor diegenen die het nodig hebben.   
Mevrouw Cosgun geeft aan dat het verhuisprimaat een versoepeling is. Als het goedkoper is voor de 
gemeente om mensen te laten verhuizen dan krijgen zij de kosten vergoed.  
Mevrouw Van der Heide hoopt dat de suggestie over het verhuisprimaat ook meegenomen worden en 
bekeken worden. 
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Mevrouw Rombout merkt op dat er niet kan worden opgelegd om allerlei aangepaste woningen te 
bouwen.  
De heer Van Wolfswinkel vraagt aan mevrouw Van der Heide of haar fractie tegen deze verordening 
gaat stemmen in de raad van 28 juni. En of er een amendement op komt. 
Mevrouw Van der Heide kan dit op dit moment niet zeggen.  
De heer Van Wolfswinkel wil graag weten of de meerderheid van de raad vindt dat de verordening niet 
in de raad kan. Als dat het geval is dat hoeft dit niet op de agenda van 28 juni.   
Mevrouw Hek vraagt zich af waarom er gekozen worden voor 1,5% x bijstandsnorm. In het 
coalitieakkoord is aangegeven dat er goed gekeken moet worden naar het cumulerend effect. Kan de 
egalisatiereserve niet naar beneden gehaald worden. Zij denkt dat het belangrijk is om het op de 
huidige bedrag te houden, omdat het niet duidelijk is wat er allemaal gaat komen. Er kunnen ineens 
meer aanvragen komen. Zij vraagt zich af wat de consequenties zijn als egalisatiereserve verlaagd 
wordt.  
Mevrouw Rombout geeft aan dat er gekozen is voor 1,5% x bijstandsnorm om financiële reden om de 
bezuiniging te halen. Veel gemeente hebben dit hebben doorgevoerd, maar dan wel op het vervoer. 
Het geldt niet voor de woonvoorzieningen. Cumulatie was een probleem. Intern is afgesproken om hier 
goed naar te kijken. Het is aan de raad om te beslissen hoeveel in de reserve gestort mag worden. Zij 
adviseert om het op 6 ton te houden, omdat er tegenvallers kunnen komen op de woonvoorziening. 
De heer Van Wolfswinkel constateert dat er enige inzicht komt in 1e kwartaalrapportage over de WMO. 
Hij meldt dat er 7 ton van vorig jaar bij is opgeteld. Nu is er 6 ton over. Hij is blij met het inzicht in 
cijfers. Hoe wordt gecontroleerd dat er mensen niet in de problemen komen nu er een onderbesteding 
bij de huishoudelijke hulp is. Bij het genoemde 2e scenario worden de Vraagwijzer en Stichting Welzijn 
Albrandswaard niet genoemd, terwijl deze gesubsidieerd worden om de WMO uit te voeren via een 
ander pot. Hij geeft aan dat er landelijk verhalen opduiken dat er gefraudeerd wordt met de PGB, met 
name bij de beheersvormen. Hij vraagt zich af hoe fraude tegen gegaan kan worden waarbij wel 
rekening gehouden moet worden dat de goeden niet onder kwaden lijden. Hij stelt voor om € 200.000,- 
in de reserve te zetten en de verordening voor 1 jaar aan te nemen. 
Mevrouw Rombout een goede egalisatiereserve is belangrijk, juist in een open eind constructie. De 
leverancier van de huishoudelijke hulp gaat vanaf september een persoonlijk bezoek brengen aan 
aanvragers. Nu is er al telefonisch contact. Een goede indicatie instelling op de PGB vooraf is heel 
belangrijk. € 200.000,- structureel in de reserve vindt zij te laag, rekeninghoudend met onaangename 
verrassingen.  
De heer Van der Graaff geeft aan dat zijn fractie de WMO niet als bezuinigingspotje ziet. Deze 
ingrepen zijn gevraagd omdat er een structureel tekort is op de begroting. Het voorstel ligt in het 
verlengde van wat door de raad gevraagd is. Hij kan de heer Van Wolfswinkel kan volgen over de € 
600.000,-. Hij geeft aan dat hij zich kan voorstellen dat de wethouder een bedrag achter de hand 
houdt. Hij vindt dat er gediscussieerd moet worden of € 600.000 in zijn geheel in de reserve moet. Hij 
zou van de wethouder graag meer argumentatie hierover willen hebben. M.b.t. de 1,5 x de 
bijstandsnorm merkt hij op dat het gaat om hulp die nodig is. Hij vraagt vervolgens om meer informatie 
te laten inwinnen bij andere gemeenten en de eventuele consequenties in beeld te brengen.  
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Mevrouw Rombout geeft aan dat de € 600.000 te maken heeft met de openstaande beschikkingen die 
er zijn. Deze kunnen nog worden afgenomen.  
De heer Van der Graaff vraagt aan de wethouder om dit te beargumenteren in het stuk.  
Mevrouw Rombout geeft aan dat de norm van 1,5 keer of 2,5 keer in ander gemeenten vooral 
gehanteerd wordt op de vervoersvoorziening en niet op de woonvoorziening. Er kan nog wel verder 
naar worden geïnformeerd. Bij schrijnende gevallen kan er wel van afgeweken worden. 
De heer Baars wijst de raad op de beginsel van de compensatie plicht. Het uitgangspunt moet zijn dat 
mensen met een beperking in staat moeten worden gesteld het leven te leiden dat mensen zonder 
beperkingen ook kunnen leiden. De gemeente moet gaan zoeken naar dat wat nodig is in individuele 
gevallen in plaats van zich vast te leggen op een norm.  
Mevrouw Rombout wil de tussenliggende tijd gebruiken om naar datgene te kijken wat de heer Baars 
zei. Zij meldt nogmaals dat de processen nu er nog niet op zijn gericht.  
De heer Van der Graaff wil dat de evaluatieplicht ook in het besluit wordt meegenomen. 
De Voorzitter concludeert dat dit onderwerp als debat stuk kan worden behandeld in de 
raadsvergadering van 28 juni 2010. 

 
3. Sluiting 

De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezigheid sluit de vergadering. 


