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Geacht college,

Inleiding
Met ingang van 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wmo in werking. De gemeenten worden dan verantwoordelijk
voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers. Met de meest krappe meerderheid is deze wetgeving
aangenomen door de Tweede en Eerste kamer.
De transitie gaat gepaard met een financiële korting opgelegd door de rijksoverheid. Vanuit de bevolking,
maatschappelijk groeperingen en door professionals is stevige kritiek geuit op de nieuwe Wmo wet. Tevens
hebben zij hun ongerustheid uitgesproken over de uitvoering van deze wet. Is een sociale en een
maatschappelijk verantwoorde uitvoering van deze wet wel mogelijk met de financiële kortingen waarmee de
gemeenten worden opgezadeld?
De rijksoverheid dwingt de gemeenten om een beleid op te zetten voor deze wetgeving, dat nu nog gebaseerd is
op theoretische aannames. Met de praktische gang van zaken na 1 januari 2015 zal pas blijken of de
beleidsvoornemens ook werkelijk uitgevoerd kunnen worden.
Uit bovenstaande mag duidelijk zijn dat de WMO-Raad Moerdijk zich veel zorgen maakt over de effecten van
de uitvoering van de wet, speciaal richting onze kwetsbare burgers.
De Wmo-Raad Moerdijk heeft zich gebogen over de inhoud van de in de aanhef genoemde zaken en wil hierop
de volgende reactie geven:
Beleidsplan
1. Door de samenwerking met andere gemeenten wordt een groot deel van het beleid opgezet en
uitgevoerd. Is het voor onze gemeentelijke volksvertegenwoordigers nog wel goed mogelijk om de juiste
controle uit te oefenen op het boven lokale beleid?
2. Wij adviseren een ombudsman voor Wmo-zaken in te stellen, zodat klachten van burgers door deze
functionaris onafhankelijk behandeld kunnen worden.
3. Wij vragen de gemeente de betrokkenheid van de burger bij de uitvoering van deze wet afdoende te
regelen door bijvoorbeeld inspraak mogelijk te maken, zodat een breder draagvlak zal ontstaan.
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4. Voorlichting naar de burgers (en niet alleen digitaal) is in het 4e kwartaal 2014 dringend gewenst. Dit
leidt tot meer duidelijkheid en een beter inzicht in deze complexe materie. Duidelijkheid haalt een hoop
onrust weg.
5. Financiële (eigen) bijdragen voor de zorg mogen er niet toe leiden dat ondersteuning niet aangevraagd
wordt door de burger. Achteraf zou dit de gemeenschap extra geld kunnen kosten. Wij adviseren
drempels in dit verband zo laag mogelijk te houden.
6. Aangezien het de bedoeling is dat mantelzorgers meer worden ingezet bij de hulpverlening stellen wij
voor dat, daar waar kosten door mantelzorgers gemaakt worden, deze te vergoeden.
7. Voor burgers die een beroep moeten doen op verschillende regelingen vragen wij aan de gemeente om te
zorgen voor een juiste afstemming, zodat burgers niet tussen wal en schip vallen.
8. Wij geven u ter overweging de door het rijk verstrekte financiële middelen te oormerken uitsluitend
voor het sociale domein.
9. Wij adviseren u om de monitoring van de overgang per 1 januari 2015 van bestaande cliënten en nieuwe
cliënten goed te regelen. Dit betreft het structureel informatie verzamelen over de uitvoering van de
Wmo, waaronder ook het bijhouden van redenen waarom een aanvraag niet gehonoreerd wordt of van
verdere inzet van Wmo mogelijkheden wordt afgezien.
10. De Wmo-Raad gaat ervan uit dat, conform de toezeggingen, tussentijdse evaluaties zullen plaatsvinden
van het beleid en de uitvoering en dat, indien daartoe aanleiding is, beleid, verordening en uitvoering
aangepast zullen worden.
Toegang tot ondersteuning in Moerdijk.
De door ons al eerder aangegeven wijzigingen zijn door u verwerkt in de tekst.
Modelverordening maatschappelijke ondersteuning.
De Wmo-Raad gaat ervan uit dat conform de toezeggingen de genoemde “nadere regelingen” in de Verordening
te zijner tijd aan de Wmo-Raad ter advisering worden voorgelegd, inclusief financiële regelingen en
werkprocessen.

Wij wensen de gemeente succes bij de verdere uitwerking van de plannen aangezien de uiteindelijke uitvoering
en de compassie met de betreffende burgers daarbij bepalend zal zijn voor het sociale gezicht van de gemeente
en dat niet alleen bezuinigingen leidend zullen zijn.
Ten slotte spreekt de Wmo-Raad zijn waardering uit over de informatie en toelichtingen die door de
vertegenwoordigers van de gemeente zijn verstrekt.
Wij gaan ervan uit dat onze reactie integraal wordt aangeboden aan de gemeenteraad.
Met vriendelijke groet,

Mw. J.M.P.L.L. Boxelaar-Doorakkers
Voorzitter Wmo-Raad gemeente Moerdijk
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