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Geacht College,
De Cliëntenraad Wmo heeft kennis genomen van de regeringsplannen om de tarieven voor
het vervoer tussen de woonlocatie en de dagbestedinglocatie aanzienlijk te verlagen. Dit zal
voor veel Lelystedelingen met een beperking grote gevolgen hebben, omdat instellingen
aangeven het vervoer niet te kunnen organiseren voor de nieuwe tarieven.
De gemeente is in het kader van de Wmo verantwoordelijk voor het aanbod van passende
begeleiding voor haar inwoners met een indicatie. Wij adviseren u derhalve bezwaar aan te
tekenen tegen deze maatregel. Daarnaast lijkt het ons raadzaam voor de betrokken
inwoners te zoeken naar oplossingen, opdat zij gebruik kunnen blijven maken van passende
dagbesteding.
Ook de voorgenomen maatregel om al per 1 januari 2013 de AWBZ zorgzwaartepakketten
(ZZP) 1, 2 en 3 te schrappen heeft grote gevolgen voor veel inwoners met een beperking.
Een groot aantal inwoners zal als gevolg van deze maatregel niet langer in een instelling
kunnen wonen en op zoek gaan naar een betaalbare woning. Daarnaast zullen zij een
beroep gaan doen op gemeentelijke Wmo- en Welzijnsvoorzieningen. Vooral de inwoners
zonder sociaal netwerk zullen een beroep moeten doen op Wmo-voorzieningen en
vrijwilligers. Inwoners met een sociaal netwerk gaan een nog groter beroep doen op hun
naasten, waarbij het gevaar bestaat dat deze mantelzorgers overbelast raken.
Wij hebben begrip voor het afbouwen van de AWBZ-verstrekkingen in het kader van de
noodzakelijke bezuinigingen. Voor kwetsbare Lelystedelingen met een beperking moet er
echter na het schrappen van ZZP 1, 2 en 3 voldoende aanbod beschikbaar zijn ten aanzien
van wonen, zorg en welzijn.
Wij adviseren u derhalve ook tegen deze maatregel bezwaar aan te tekenen en na te gaan
op welke wijze geanticipeerd kan worden op (gedeeltelijke) doorgang van deze maatregel.
Wij wensen u veel wijsheid toe.
In afwachting van uw reactie, teken ik met vriendelijke groet, namens de cliëntenraad Wmo.
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