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Geachte College, 

Betr: Uitgangspuntennota 2.0 Decentralisatie AWBZ WMO 

Ter behandeling in de Gemeenteraad hebben wij per e-mail een eerste reactie op deze nota 
doen toekomen. Wij nemen aan dat die reactie meegenomen wordt bij de verdere behandeling 
van deze nota en beperken ons tot enkele hoofdpunten. 

Eind mei heeft de WMO raad het concept WMO Beleidsplan doorgenomen en hierover 
advies uitgebracht. De voornemens in deze nota lopen nagenoeg parallel aan die in het 
beleidsplan WMO. 
Het is duidelijk dat de gemeente voorsorteert op de nieuwe ontwikkelingen die de komende 
jaren op haar afkomen en dan met name op de kortingen van Rijkswege, die daarmee gepaard 
gaan. De WMO raad is van mening dat de nadruk wel heel erg op deze aspecten gelegd 
wordt. Bezuinigen waar kan is wat ons betreft een must. We vinden in de nota echter 
onvoldoende terug van de plicht van de gemeente tot maatwerk en tot compensatie. Recente 
jurisprudentie laat zien dat rechters vaak korte metten maken met een te zuinige opstelling 
van gemeentes. 
De WMO raad adviseert dan ook om de nadruk in deze nota niet zozeer te leggen op dat wat 
de gemeente niet meer doet (geen PGB maar PVB, HH niet meer individueel maar collectief, 
niet meer eerst de gemeente maar eerst zelf plus sociale omgeving.) maar op wat nodig is om 
betrokkene zoveel mogelijk zelfstandig zijn/haar leven te kunnen leiden. 

Verder wordt regelmatig gesproken over prijs als criterium. De WMO Raad vindt dat prijs 
nooit het criterium mag zijn, op basis waarvan besloten wordt hoe iets moet worden gedaan. 
Uitgangspunt dient altijd te zijn, wat heeft betrokkene nodig en kan niet door anderen worden 
verzorgd. (Maatwerk). Dit principe vinden wij onvoldoende terug in deze nota. 

De staatssecretaris heeft deze week nog eens benadrukt dat b.v. mantelzorg niet verplicht kan 
worden gesteld. Dat betekent dat de gemeente afhankelijk zal zijn van de bereidwilligheid van 
mantelzorgers of andere vrijwilligers om taken op zich te nemen. Hoewel dus de rol van 
mantelzorgers en vrijwilligers in de toekomst steeds belangrijker wordt, wordt in deze nota 
niet aangegeven hoe de gemeente deze omgeving gaat creëren en stimuleren om deze groepen 
zover te krijgen dat ze deze taken vrijwillig op zich nemen. 



In ons advies m.b.t. WMO beleidsplan hebben wij al aangegeven dat het ondersteunen van 
mantelzorgers en vrijwilligers, al is ondergebracht bij de Stichting Welzijn Albrandswaard 
(SWA). De WMO raad adviseert de SWA te betrekken bij dat soort plannen en SWA meer te 
faciliteren om deze mogelijkheden in de praktijk te kunnen uitbreiden en verbeteren. 

In de nota wordt aangegeven dat deze een tussenstation is op weg naar overdracht van taken 
en verantwoordelijkheden die naar de gemeente overgaan. In de nota zijn uitgangspunten 
opgenomen die tot vervolgstappen moeten gaan leiden. Ook hier leest de WMO raad een 
opsomming van bezuinigingsvoorstellen. 

De logica van het gelijktrekken van het Persoons gebonden budget (Pgb) in de BAR 
gemeenten is ons niet duidelijk. De WMO raad is van mening dat aanvragen voor een Pgb 
zoveel mogelijk gehonoreerd dienen te worden als dit de aangewezen manier is om de 
zelfredzaamheid te bevorderen. (Ook hier weer inzetten als maatwerk) De hoogte zou dan 
mede afhankelijk kunnen zijn van de beschikbaarheid van de juiste zorg in elke gemeente. De 
WMO raad heeft geen inzicht of dit laatste in de drie gemeenten gelijk is. 

De WMO Raad adviseert om bij aanbestedingen zoveel mogelijk onderstaande principes 
voorop te hanteren: 

a) Selectiecriteria ruim definiëren, zodat nieuwe oplossingen en ideeën een kans krijgen; 
b) Keuzevrijheid mogelijk te laten maken door een ruime groep aanbieders te selecteren. 

Met belangstelling wachten wij uw reactie m.b.t. dit advies af. 

WMO raad van Albrandswaard. 

J.J. Baars 
Voorzitter. 

J.W. Polderman - Vollebregt 
Secretaris, 7 
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Eerste reactie van de WMO raad van Albrandswaard op de uitgangspuntennota. 

Voor een advies hebben we nog enkele dagen nodig. Ons is verzocht toch een eerste 
commentaar te geven, zodat dit kan worden meegenomen in de gemeenteraadsvergadering 
van a.s. maandag. 

Onder punt 2: Brede Toegang en Indicatiestelling wordt onvoldoende duidelijk gemaakt hoe 
de gemeente de indicatiestelling gaat vormgeven en hoe de zorg geregeld wordt met de 
partners. Zoals het nu verwoord staat, komt het overeen met het prestatieveld: Informatie en 
Advies uit de WMO. Omdat het hier een uitgangspuntermota betreft over de decentralisaties 
mag verwacht worden dat er een stap verder wordt gegaan. 

mbt Informatie en advies: Het fysieke loket moet ruim beschikbaar zijn, want minimaal 1/3 
van de cliënten is niet in staat info van een website te halen. 

Ppagina 5: 

mbt Screening en vraagverheldering: 

Zorg voor heldere taakafbakening tussen SWA en BAR gemeenten; 
Doe dit lokaal in A'waard volgens het Kantelingsprotocol; 
Zorg voor voldoende getrainde en op de doelgroep toegeruste consulten; 
Breng het idee van 1 regisseur per huishouden in de praktijk; 

—Geefmeer financiële-armslag-aan-herl^N-AVaa geregeld: 

Punt 3: Verwijzingen naar oplossingen en indicatiestelling, hier wordt alleen het 
Keukentafelgesprek genoemd. Zijn er afspraken met het zorgkantoor, Zorgverzekeraars, 
zorginstellingen en zorgverleners ??? 

Specialiseer eerst op aanvragen uit de diverse gebieden: begeleiding en verzorging ex-AWBZ 
etc alvorens actief gezocht wordt naar de inzet van brede allround consulenten; 

Maak het standaardprocedure dat het ondersteuningsplan ter inzage wordt gegeven aan (de 
vertegenwoordiger) van de cliënt. 

mbt tot oplossingen: 

Mensen met een beperking zijn vaak beter geholpen met een individuele voorziening. Meest 
geschikte compensatie; 

Reserveer voldoende budget voor PGB en PVB voor die gevallen die duidelijke meerwaarde 
hebben voor zelfstandigheid en kans om betaald werk te behouden; 

Zorg voor keuzevrijheid bij HH, begeleiding etc. Dit biedt kansen aan lokale aanbieders. 



mbt Uitgangspunten PGB: 

Vermijd dat gecontracteerde aanbieder van zorg in natura invloed krijgen op de keuze PGB of 
PVB; 

De redelijkheid van het gelijktrekken van % PGB in de BAR gemeenten, kunnen we niet 
beoordelen. Het gaat o.i. niet om het principe, maar om de beschikbaarheid van de juiste zorg 
in elke gemeente. Als dat tot verschil leidt, dan moet dit maar. 

Tweede alinea: Wat wordt bedoeld met het verschil tussen algemene en collectieve 
oplossingen. Nu lijkt het erop dat de gemeente het nieuwe toegangsloket wordt, de nieuwe 
bureaucratische laag waar het eerst Bureau Jeugdzorg of CIZ was. De bedoeling van 
decentralisatie gaat verder. Vanaf pagina 6 wordt aangegeven hoe dit vorm gaat krijgen voor 
de verschillende functies, maar decentralisatie Jeugdzorg ontbreekt! 

Onder punt 3 PGB/PVB wordt aangegeven dat aanzuigende werking dient te worden 
weggeenomen -> wat wordt hiermee bedoeld ? 

Onderaan pagina 6 wordt gesproken over een experiment om in risicovolle wijken in te zetten 
op preventie -> Preventie zou in het algemeen het uitgangspunt moeten zijn en niet alleen in 
bepaalde wijken. Bovendien hoe bepaal je of een wijk risicovol is? 

Pagina 7 eerste streepje: de eigen kracht van de cliënt en zijn netwerk wordt benut dit 
kan betekenen dat eerste een collectief welzijnsaanbod wordt aangeboden. -> dit lijkt 
paradoxaal. Eigen kracht zou moeten betekenen dat er geen gebruik wordt gemaakt van het 
aanbod. Welzijn is bovendien (altijd) collectief. Of wordt hier "algemeen"bedoeld? 

derde streepje: wordt gesproken over het streven om betaalde mantelzorg tegen te 
gaan. En wordt strenger gekeken naar gebruikelijke zorg -> Niet duidelijk is wat het probleem 
hier is, meer uitleg is gewenst. 

Onder Uitgangspunten etc. Aan laten sluiten bij inloopvoorzieningen in de wijk of 
huiskamerprojecten -> de vraag is of die er zijn ??? 

Pagina 8, Bestuurlijk contracteren: 

Hoe de efficiency kortingen gaan uitpakken is onduidelijk, maar de trend is helder: Het roer 
moet om. 

Bij het aanbesteden dienen 2 principes voorop te staan: 

a) De selectiecriteria ruim definiëren, zodat nieuwe oplossingen en ideeën een kans 
kunnen krijgen; 

b) Keuzevrijheid mogelijk maken door een ruime groep aanbieders te selecteren. 

Punt 5 Vervoer Groepsbegeleiding -> Ingezet wordt op vrijwilligers, er zijn al te weinig 
vrijwilligers en bovendien worden voor dit soort begeleiding specifieke eisen gesteld. 


