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Geacht College,
De Wmo Cliëntenraad bestaat uit drukbezette vrijwilligers. Wij zijn van mening dat het
concept beleidsplan en het uitvoeringsplan Wmo in een te laat stadium zijn ontvangen om tot
een weloverwogen advies te komen met raadpleging van de achterban.
De volgende aandachtspunten willen we u meegeven tav het beleidsplan Wmo:
1. Wij vinden het verstandig jaarlijks een uitvoeringsplan op te Wij kunnen ons vinden in
dit beleidsplan dat in grote lijnen overeenkomt met het gestelde in de kadernota.
2. stellen teneinde te kunnen inspelen op noodzakelijke veranderingen van invulling van
het beleid.
3. Wij blijven een voorstander van cliëntervaringsonderzoeken om na te gaan hoe de
beleving is van cliënten ten aanzien van de gevoerde keukentafelgesprekken en het
geboden ondersteuningsaanbod (sluit aanbod aan op de vraag, getoonde kennis van
de gevolgen van de beperking, bejegening, heeft men zelf de regie, is ondersteuning
op maat geleverd, zijn naasten en mantelzorgers betrokken bij het proces, is men
tevreden, wat kan beter, etc.) Dit is arbeidsintensief maar wellicht uit te voeren door
vrijwilligers van belangenorganisaties onder leiding van een onafhankelijk CMO.
Medio 2015 op grote schaal en daarna steekproefsgewijze uitvoeren.
4. Wij maken ons zorgen over de stapeling van kosten voor mensen met meer inkomen
dan 110% van het sociaal minimum (en daarop gebaseerd uitgavenpatroon). Door
het wegvallen van regelingen (bv. WTCG, minder zorg- en huurtoeslag, minder
pensioen, minder pgb, geen mantelzorgcompliment voor de partner) en hogere eigen
bijdragen (rolstoelen) kunnen mensen met een beperking en ouderen financieel in de
knel raken.
5. Het verzekeringsaanbod voor de minima vinden wij nog te vaag om te beoordelen of
dit een antwoord is op de stapeling van kosten.
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6. Ten aanzien van hoofdstuk 4 Sturing en financiering ad. 4.1. vragen wij ons of hoe u
de output en outcome denkt te monitoren. Hoe kun je effecten van het beleid meten?
In de bijlage vindt u onze puntsgewijze reactie op het Uitvoeringsplan.
Het verdient aanbeveling de definitieve versie te controleren op taal- en typefouten.
Als Wmo Cliëntenraad staan wij positief tegenover het samenvoegen van de raden voor de
Jeugdhulp, de Wmo en de Participatiewet. Het lijkt ons zinvol dit op te starten na afronding
van de transitie in 2016.
Tot slot zijn wij van mening dat op korte termijn informatie (niet alleen digitale maar ook
schriftelijke informatie) moet worden verstrekt aan alle inwoners. Er heerst veel onzekerheid
vooral bij de mensen met een beperking die nu al gebruik maken van (de nieuwe)
onderdelen van de Wmo.
Wij wensen u veel wijsheid,
Met vriendelijke groet, namens de Wmo Cliëntenraad,

Lia van Vliet
Secretaris
Bijlage:
•
•

Puntsgewijze reactie op het uitvoeringsplan Wmo 2015
Voorstellen transitiefonds
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