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Onderwerp: Advies op beleidsplan Wmo 2015-2016

Geachte college,

Naar aanleiding van uw verzoek om advisering op het door u vastgestelde Wmo-beleidsplan 2015-2016,
berichten wij u het volgende.
1. Wij hebben kennis genomen van uw Wmo-beleidsplan 2015-2016 en hebben - gelet op de zeer
korte adviestijd die ons ter beschikking werd gesteld - in nauwe samenspraak met de Wmo-raad
besloten één gezamenlijk advies uit te brengen, waarbij het accent ligt op die onderdelen die
dezerzijds in elk geval aanpassing behoeven.
2. Wij waarderen het dat u grote waarde hecht aan onze inbreng en dat na verwerking van onze
adviezen deze zullen worden doorgestuurd naar de gemeenteraad, zodat deze kunnen worden
betrokken bij de beraadslagingen in de Commissie Samenleving op 10 juni a.s. en daarna in de
gemeenteraad op 3 juli 2014.
3. Wij zijn ons er terdege van bewust dat onze adviezen bij dit beleidsplan verder reiken dan een
marginale aanpassing op enkele onderdelen. Toch doen wij een dringend beroep op u om in lijn van
de intenties van het bestuursakkoord “Aanpakken en Doen!”, ondanks het krappe tijdpad, de
verbinding te zoeken en ook bij de invulling van dit beleidsplan inhoud te geven aan de eerder
afgesproken kaders, waaronder ‘continuïteit van jeugdzorg en WMO-ondersteuning worden
gegarandeerd op grond van de daarvoor geldende wettelijke kaders’.
4. In het ontwerpraadsbesluit van 3 juli 2014 wordt melding gemaakt van het intrekken van het WMO
Beleidsplan 2012-2016. Wij maken ons hierbij echter zorg over de continuïteit van dit beleid.
5. In dit schrijven beperken wij ons tot een advies op hoofdlijnen. Onze betrokkenheid gaat echter ook
uit naar die onderdelen die nog nader ingevuld moeten gaan worden. Zo zijn in dat verband te
noemen:
• De regierol van de gemeente op sturing, meting, evaluatie en handhaving.
•

Het inkoopbeleid.

•

Het nog te ontwikkelen WTCG beleid.

•

De invulling van de WMO verordening, met name op specifieke onderdelen zoals het betrekken
van ingezetenen bij het beleid (art.21).
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6. Wij maken ons verder zorgen over het tijdstip en de wijze van invoering van de Drie D’s:
enerzijds is het parlementaire behandeltraject van de Wmo 2015 nog niet afgerond, een nieuw
college is nog maar nauwelijks van start kunnen gaan en zorginstellingen lopen al vooruit op
toekomstige aanbestedingen!
7. Ook missen wij in het beleidsplan criteria over wat redelijkerwijs van de burger zelf gevraagd en
verwacht mag worden. Dit behoort niet tot het beleid van de zorgaanbieders.
8. Tenslotte attenderen wij op een goede en begrijpelijke informatievoorziening naar burgers. Zij zijn
toch de potentiële gebruikers en dienen daarbij goed geïnformeerd te zijn.
Tot zover ons voorwoord op het door de beide adviesraden uitgebrachte advies. Voor wat betreft het
advies verwijzen wij graag naar de bij deze brief gevoegde bijlage.
Wij wensen u veel succes toe bij de verwerking van ons advies en zien de resultaten hiervan gaarne t.z.t.
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,

Namens de WMO – raad
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