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Geacht college,
Middels uw email van 2 oktober jongstleden heeft u de Wmo-Raad Gemeente Moerdijk uitgenodigd om te
reageren op de conceptbegroting 2021 en het zgn. keuzedocument, die wij middels een link in dezelfde mail
hebben ontvangen.
We hebben de vier documenten ingezien en begrijpen dat bezuinigingen onontkoombaar zijn en wensen u
veel wijsheid in het maken van de juiste keuzes. In het geval van de Wmo-Raad zijn er twee aspecten van
belang in het maken van de keuzes. De voorzieningen voor de cliënten die ondersteuning ontvangen op basis
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de voorzieningen om de Wmo-Raad te laten functioneren.
In de begroting spreekt u onderstaande ambitie uit:
‘We zijn een inclusieve samenleving waarin zoveel mogelijk inwoners zelfredzaam zijn.
Wij stimuleren deze zelfredzaamheid waar mogelijk door zowel individu als omgeving te ondersteunen en de
juiste randvoorwaarden te creëren.’
Het belang hiervan is in uw voorstel terug te vinden, door het voornemen om incidenteel de tekorten aan te
vullen uit de reserve sociaal domein en het voorgenomen onderzoek naar het efficiënter en effectiever inzetten
van de middelen, om zo de cliënten Wmo in de toekomst het minst te raken en de benodigde voorzieningen in
stand te houden. Wij onderschrijven dit en zijn hierover op constructieve wijze in gesprek met de wethouder en
de beleidsambtenaren.
Wel zien wij in de voorstellen op andere terreinen een structurele vermindering van de algemene
voorzieningen, waardoor kwetsbare burgers extra worden geraakt in hun vermogen tot zelfredzaamheid. Deze
vermindering van voorzieningen kan invloed hebben op het welzijn van burgers die bijvoorbeeld laaggeletterd
zijn of een psychische of lichamelijke beperking hebben. Zo zijn daar zaken als straatverlichting,
bibliotheekvoorziening, accommodatievoorzieningen en vervoer als voorbeeld.
Er dient aandacht te zijn voor de gevolgen van de bezuinigen. Dit kan door de effecten van deze gevolgen zo
klein mogelijk te houden, omdat ze bij onze doelgroep harder aankomen dan bij de gemiddelde burger.
De sluiting van een bibliotheek bijvoorbeeld, beperkt meer dan toegang tot een boek. Het kan ook grote
sociale gevolgen hebben voor diegene met een klein sociaal netwerk als gevolg van beperkingen.
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Het verschralen van de voorzieningen voor minder draagkrachtige burgers en bijvoorbeeld het niet realiseren
van het voornemen om een armoederegisseur aan te stellen, raakt ook Wmo cliënten extra hard. Hoewel
armoede buiten de reikwijdte van de Wmo ligt, is er vaak interferentie tussen de basis-problematiek van
Wmo cliënten en hun financiële weerbaarheid.
Dit alles druist in tegen het streven naar een inclusieve samenleving, waarvoor bij de gemeente een concrete
opdracht ligt op basis van het VN verdrag voor de rechten van personen met een Handicap, in Nederland
geratificeerd in juli 2016. De voortgang van de ontwikkeling van een lokale inclusieagenda stagneert en door
deze bezuinigingen komen er geen extra impulsen.
De effecten van de Corona-crisis op langere termijn zijn nu nog niet te overzien, maar ook deze zullen naar
verwachting de Wmo cliënten harder treffen dan de gemiddelde burger, door hun beperkte mogelijkheden om
tegenslagen op te vangen.
Wij vragen derhalve aandacht voor de samenhang van de bezuinigingsvoorstellen en de effecten hiervan op
de meest kwetsbare groep.
Tot slot de Wmo-Raad zelf.
Hoewel wij niet concreet kunnen terugvinden wat het financieel effect zal zijn van het verminderen van de
subsidie voor het functioneren van de Wmo-Raad, hebben wij hiertegen geen bezwaar. Wij gaan er daarbij wel
vanuit dat de subsidie steeds voldoende blijft om onze adviestaak naar behoren te kunnen vervullen. U geeft
daarbij aan dat er geen wettelijke verplichting is. Voor subsidies in zijn algemeenheid klopt dat ook.
De Wmo schrijft wel voor dat de gemeente burgers betrekt bij de totstandkoming van beleid. In Moerdijk is er
voor gekozen om aan deze verplichting invulling te geven door het instellen van een Wmo-Raad.
Het faciliteren van de Wmo-Raad is daarmee dan ook minder vrijblijvend, dan uit de vermelding dat er geen
wettelijke verplichting is zou kunnen overkomen.
De Wmo-Raad zal geen gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op de vergadering van de
gemeenteraad op 26 oktober aanstaande.

Stichting Wmo-Raad Moerdijk.
De voorzitter,
Namens deze W. Tolenaars, secretaris.
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