
 

 

reactie op wmo adviesraad albrandswaard 

1.  Het is duidelijk dat de gemeente voorsorteert op de nieuwe ontwikkelingen die e 
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. 

 

antwoord: De plicht tot maatwerk en compensatie van de gemeente blijft uiteraard 
overeind. De gemeenten vinden het  belangrijk om, gedwongen door de bezuinigingen, 
helder aan te geven wat de gemeente nog wel en wat de gemeente niet meer kan doen. 
We verwachten ook dat in de nieuwe gewijzigde Wmo de compensatieplicht zoals die 
nu geldt zal worden aangepast. Als de wetwijziging eind 2013 bekend wordt gemaakt, 
zullen we de uitgangspunten tegen het licht houden van de compensatieplicht zoals die 
dan geldt.  

De uitgangspuntennota is bedoeld voor de gemeenteraad. De taken van de 
gemeenteraad zijn primair het vaststellen van de kaders en het vaststellen van de 
begroting. In dat kader past het om bij de kaders ook rekening te houden met de 
financiële middelen die te beschikking staan.  

De nota is niet alleen een opsomming van bezuinigingsvoorstellen, er wordt ook in 
aangegeven hoe we de Wmo anders willen uitvoeren. De brede intake en het 
organiseren van voorzieningen dicht bij burgers zijn bedoeld om de positie van de 
burger met een hulpvraag te versterken.  

 

2.  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. 

 

antwoord: in de visie op de kanteling staat dit verwoord. De visie is leidend voor de 
uitwerking van de overige uitgangspunten. 

  

3. 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. 

 

antwoord: het verlenen van mantelzorg kan geen verplichting worden. Dat staat ook niet 
zo in de nota. Het is wel zo dat rekening gehouden wordt met de mantelzorg die 
beschikbaar is en dat mantelzorgers ook worden ondersteund, om te voorkomen dat zij 
overbelast worden. Als een mantelzorger uitvalt, om wat voor reden dan ook, zal met 
spoed actie worden ondernomen.  Vrijwilligers zullen meer en vaker worden ingezet. 
Hoewel veel vrijwilligers zich spontaan melden, zal het proces niet vanzelf gaan. De 
gemeente moet dit faciliteren.  

Het advies om SWA te betrekken bij de plannen bij deze transitie en de SWA hierin te 
faciliteren is volledig overgenomen door het college. SWA wordt de ruimte geboden om 
een kwartiermaker aan te stellen die, samen met de ambtelijke organisatie, plannen 
uitwerkt en zo kan bijdragen aan de noodzakelijke innovatie.   

SWA zal dus een grotere rol krijgen in deze transitie dan voorheen. 

 

4. 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 
teneinde de  zelfredzaamheid te bevorderen. 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. 

  



 

 

Antwoord: het gelijktrekken van de het persoonsgebonden budget vergemakkelijkt de 
uitvoering van het beleid in de gemeente.  Dit onderdeel stond in een eerdere versie 
van de uitgangspuntennota. Na de publicatie van de brief hervorming langdurige zorg 
door het ministerie van VWS is de nota op het onderdeel Pgb aangepast. In de brief 
langdurige zorg staan uitgangspunten voor de pgb, zoals die waarschijnlijk in de nieuwe 
Wmo zullen worden opgenomen. de kernboodschap is dat het pgb als 
keuzemogelijkheid wordt gehandhaafd, maar dat er beperkende voorwaarden zullen 
worden ingevoerd.  

 

5.  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 

Antwoord: door te kiezen voor bestuurlijk contracteren willen de BAR-gemeenten juist 
meer keuzevrijheid bieden, door een ruime groep aanbieders te contracteren. 
Selectiecriteria zijn er op gericht om dicht bij huis een aanbod te bieden. Nieuwe 
oplossingen en ideeën krijgen een kans. Hiervoor zijn in elke gemeente ook pilots 
gestart.  

reactie op eerste aanzet tot advies 

 De uitvoering van Wmo binnen het loket is ook een onderdeel van de 
reorganisatie van de drie BAR-gemeenten. Bij de inrichting van het loket zal 
prestatieveld drie leidend zijn, maar de gemeente maakt in deze nota wel een 
aantal belangrijke keuzes: 

Brede intake, waarin Wmo, participatiewet en Jeugdhulpverlening op 
termijn vanuit een gezamenlijk loket worden uitgevoerd.  
de vraagverheldering en het toewijzen van arrangementen gebeurd door 
de gemeente zelf. Waar nodig wordt bij expertise  aangeboord van 
experts. We onderzoeken nu hoe we dit precies gaan doen.  

 Het bestuur en het management overleggen over de inzet van het loket van SWA 
bij de aanvraag.  

 Het ondersteuningsplan wordt samen met de cliënt opgesteld en wordt aan de 
cliënt of diens vertegenwoordiger verstrekt.  

 Bij contractering worden lokale aanbieders betrokken.  



 

 

 Individuele voorzieningen worden ingezet als dat nodig is. Er wordt wel kritisch 
gekeken of het eigen netwerk en collectieve voorzieningen niet ook voldoende 
compensatie bieden.  

 Doordat de gemeente nu zelf het keukentafelgesprek gaat door ontwikkelen en 
daarbij naar alle levensdomeinen kijkt, zal er juist een bureaucratische laag 
ertussen uit worden gehaald. 

 jeugdzorg voorzieningen worden bij de Uitgangspuntennota jeugd besproken.  
 In de praktijk blijkt dat er in sommige wijken meer problemen in het sociale 

domein voordoen dan in andere. Het kan preventief werken om daar meer 
aanwezig te zijn dan in andere wijken. Succesvolle experimenten in een 
bepaalde wijken kunnen ook in andere wijken worden ingezet. Wijken 
verschillen, waardoor er per wijk of gemeenten verschillende oplossingen en 
voorzieningen nodig zijn. Dit is ook maatwerk. Voorzieningen inzetten waar ze 
echt nodig zijn. Er is in de gemeente infrastructuur aanwezig, die ingezet kan 
worden. Het kan wel zo zijn dat de gemeente meer moet faciliteren om ze 
geschikt te maken voor nieuwe doelgroepen. ook kan het zijn dat een inloop voor 
een beperkte doelgroep voor de hele buurt wordt ingezet. 

 het ministerie van VWS streeft ernaar het gebruik van pgb's in te dammen. Het 
beleid tot nu toe gaat tot nu tot van heel streng naar iets minder streng. Het 
ministerie gaat ervanuit dat burgers geen voorziening zullen aanvragen als het 
aanvragen van een pgb moeilijker wordt gemaakt. Zij verwacht dat dit vooral het 
geval is bij de individuele voorzieningen en matige beperkingen. De 
achterliggende gedachte is dat burgers aanvragen voor begeleiding hebben 
ingediend, bv wandelen met moeder, omdat het mogelijk was en niet omdat het 
nodig was. Bij complexe en gespecialiseerde zorg zal een pgb altijd mogelijk zijn 
en ook efficiënter. 

 Voor het vervoer naar de dagbesteding van de begeleiding wordt eerst 
onderzoek gedaan. Echter door de huidige bezuinigingen hebben 
zorgaanbieders die het vervoer nu regelen al deels creatieve oplossingen 
bedacht, om het vervoer overeind te houden.  

Het is bekend dat  begeleiders nodig zijn en deze zullen ook worden ingezet bij het 
vervoer.  


