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Wijdemeren, 17 oktober 2019

Onderwerp:

Advies over de Verordening maatschappelijke ondersteuning Wijdemeren 2020

Geacht College,
Hierbij ontvangt u ons advies over de (concept-)verordening maatschappelijke ondersteuning 2020.
Op 14 oktober 2019 hebben wij daarover een mail gestuurd met voornamelijk technische
opmerkingen die in dit advies geen nadere aandacht behoeven.
Abonnementstarief
De reden van de herziening van de verordening heeft vooral een technische achtergrond, te weten
de invoering van het abonnementstarief. Voor veel inwoners betekent dit een verlaging van de
kosten van veel voorzieningen. Inmiddels is gebleken dat dit een aanzuigende werking heeft op het
beroep dat op de WMO wordt gedaan. Gemeenten worden daar slechts ten dele voor
gecompenseerd, zodat bij ongewijzigd beleid een stijging van de kosten mag worden verwacht.
Denkbaar is dat dit gevolgen heeft voor de wijze waarop de gemeente de ondersteuning aan haar
inwoners vorm geeft, bijvoorbeeld door meer ondersteuning te bieden die buiten het
abonnementstarief valt of door de omvang van de ondersteuning te beperken, zoals eerder met de
huishoudelijke hulp is gebeurd. De adviesraad is van oordeel dat zij ook hier in staat gesteld moet
worden om te adviseren en verneemt graag in voorkomende gevallen welke beleidswijzigingen te
verwachten zijn.
Woningaanpassing en verhuizing
Bij de eventuele toewijzing van een woningaanpassing wordt ook onderzocht of verhuizen de
goedkoopst compenserende oplossing is. De adviesraad is het er mee eens dat ook naar de kosten
wordt gekeken, maar herhaalt haar advies uit een eerdere brief: bij de afweging “aanpassen of
verhuizen” moet ook gekeken worden naar de gevolgen voor het sociale netwerk van de betreffende
inwoner(s). Wellicht vallen bij een verhuizing vormen van informele zorg weg en kan bij een
verhuizing de eenzaamheid toenemen.
Ook zijn onvoldoende geschikte woningen voor deze groep beschikbaar en biedt een verzilverlening
niet altijd uitkomst.
Criteria voor een maatwerkvoorziening
In artikel 8 lid 3 is ten opzichte van de huidige verordening opgenomen dat een cliënt enkel in
aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening voor zover een passende bijdrage wordt geleverd
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aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of
participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven. Een belangrijk uitgangspunt is
dat middelen doelmatig worden ingezet. De vraag komt op of dit onder de huidige verordening dan
niet het geval was.
Wij hebben begrepen dat de achtergrond van de aanvulling is gelegen in het meer kunnen bieden
van maatwerk en dat minder wordt uitgegaan van bestaande voorzieningen. Graag worden wij
geïnformeerd over de concrete gevolgen van de aanvulling in artikel 8 lid 3.
Nominale bedragen
In de verordening wordt een aantal vaste bedragen genoemd, zoals de maximale PGB bij verhuizing.
Dit betekent dat aanpassing van deze bedragen alleen bij de wijziging van de verordening kan
plaatsvinden. Ons inziens behoren de genoemde bedragen jaarlijks aangepast te worden aan de
ontwikkeling van de kosten.
Tot slot
Wij zijn graag bereid deze brief nader toe te lichten.
Hoogachtend,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren.
w.g. M.J. Vredenduin

