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uw brief van:   ons kenmerk:   bijlage:   datum:  

-     JB     -    23 mei 2017 

Onderwerp: Advies Beleidsregels WMO 2015  

Geacht college, 

U heeft de Participatieraad gevraagd om een advies over het Concept Beleidsregels WMO 2017. 
Deze beleidsregels omvatten alle voorzieningen op het gebied van de WMO en het stuk is daardoor 
zeer uitgebreid. 

In ons advies Beleidsregels Wmo 2015, d.d. 25-1-2014 heeft de Participatieraad een aantal 
aanbevelingen gedaan, waarvan een aantal rechtstreeks zijn overgenomen, een daarvan is de 
bezoekbaarheid van een woning. 

De nu voorgestelde Conceptregels geven duidelijk aan wat de hoeveelheid voorzieningen zijn die 
onder de WMO vallen. Ook wordt duidelijk aangegeven hoe  deze regels binnen de gemeente worden 
toegepast. 

De Participatieraad adviseert de gemeente om deze beleidsregels met enige flexibiliteit toe te passen 
en rekening te houden met de mens achter de aanvraag. Zo is, zoals in art.2 staat, na uiterlijk 6 weken 
reageren te lang. In zo’n geval dient eerder een melding gedaan te worden aan de aanvrager.   

De Participatieraad adviseert positief en heeft nog wel een aantal opmerkingen en vragen over deze 
conceptbeleidsregels: 

Artikel 2: 

- Er wordt nog niet aangegeven welke actie er ondernomen moet worden als een inwoner het 
niet eens is met het verslag van het onderzoek. Ook een duidelijke uitleg van dit begrip 
ontbreekt nog. 

- Als het verslag niet tijdig wordt teruggestuurd, lijkt het de Participatieraad handig om eerst te 
informeren, bijvoorbeeld door de Meitinker, waarom het verslag nog niet retour gezonden is. 
Mogelijk zijn er problemen waardoor de aanvrager niet toegekomen is aan ondertekening en 
terugsturen. 

Artikel 5: 
- Hier wordt aangeven dat de woningaanpassing  wordt geleverd op basis van de goedkoopste 

aanbieder De Participatieraad hoopt dat er ook gelet gaat worden op de kwaliteit en 
duurzaamheid van de te realiseren aanpassing. En zou een cliënt ook voor een duurdere 
voorziening mogen kiezen en daarvan een deel zelf betalen? 

- Uit signalen vanuit de bevolking heeft de Participatieraad vernomen dat voor kinderen het 
adres waarop ze ingeschreven staan geldt. Wat gaat de gemeente doen als ouders na 
echtscheiding kiezen voor co-ouderschap? 



Artikel 7: 

- WSNP, graag de eerste keer de volledige term gebruiken. 

Artikel 28 

- In dit artikel worden een aantal ziektebeelden en handicaps benoemd. De Participatieraad 
mist de concrete groep van verslaafden, of valt deze groep volgens de gemeente onder de 
groep psychische stoornis? 

Artikel 29: 

- Nogmaals wil de Participatieraad benadrukken dat er volgens ons niet betaald moet worden 
voor arbeidsmatige en productieve dagondersteuning, maar dat het volgens ons wel redelijk is 
wanneer de deelnemers hieraan een (geringe) vergoeding verdienen. 

Artikel 30: 

- Uit welke financieringsstroom wordt het vervoer naar de locatie Dagondersteuning 
gefinancierd? Is dit bij ZIN inbegrepen? 

Artikel 31: 

- Hier wordt de kortdurende ondersteuning uitgelegd. De Participatieraad mist de concrete 
toezegging dat deze zorg in crisissituaties zo snel mogelijk ingezet kan worden. 

Artikel 33 

- De Participatieraad vraagt zich af of artikel 33.1 incompleet is, er staat een komma achter de 
zin gevolgd door een lege ruimte. 

Artikel 34: 

- Bij verhuizing moet een WMO-voorziening teruggegeven worden aan de gemeente en 
opnieuw aangevraagd worden bij de nieuwe gemeente. Dit begrijpen we, maar het kan toch 
niet zo zijn, dat iemand bijvoorbeeld de rolstoel moet inleveren en vervolgens 6 weken op een 
nieuwe rolstoel moet wachten. Soms kan dat meer kosten, bijvoorbeeld een nieuwe 
voorziening aanpassen en aanschaffen, terwijl de voorziening prima functioneert. Kunnen 
gemeentes dit onderling beter afstemmen?  De Participatieraad gaat ervan uit dat de 
gemeente ervoor zorgt dat een voorziening naadloos wordt overgedragen. 

In bijlage 1,                                                                                                                                                                                   
over het leveren van gebruikelijke hulp wordt heel precies de leeftijden van huisgenoten genoemd 
waarop mogelijkerwijs een bijdrage in het bestieren van het huishouden wordt verwacht. Wij menen 
dat ook hier per geval en per persoon nodig is af te wegen wat redelijk is. Maar, als voorbeeld, een 
kind van 6, 7 of 8 kan misschien soms wel een briefje bij de buren afgeven, maar om het een 
boodschap te laten doen aan de andere kant van de woonplaats lijkt ons veel te ver gaan.     

Wij zien uw reactie graag binnen de afgesproken termijn tegemoet.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de Participatieraad 

 

W.G.J. Dommerholt-Visser    J.H. Blank 
Voorzitter      Secretaris 


