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Betreft: Ongevraagd advies Wmo-verordening 
 

 
Geacht College, 
 
Wij hebben de conceptversie van de vernieuwde Wmo-verordening van u ontvangen. Wij stellen de 

toelichting die door de verantwoordelijk ambtenaar is gegeven zeer op prijs. De verordening is later 

dan gepland aan de Adviesraad ter beschikking, gezien de termijn die nodig was voor de gemeente om 

de tarieven vast te stellen i.o.m. de omliggende gemeenten en zorgaanbieders. Daardoor was het niet 

haalbaar om het gevraagde advies binnen de termijn aan uw college op te leveren. Wij hebben vanuit 

de adviesraad aangegeven dat wij ongevraagd nog een aantal adviezen u zouden doen toekomen in 

het uitvoeren van de verordening, deze vindt u hieronder terug: 

 
1. Keuze Wmo-Wlz en relatie tot eigen kracht en algemene voorzieningen: Wij adviseren meer in te 

zetten op het stimuleren van eigen kracht, en het ontwikkelen en doorverwijzen naar algemene 

voorzieningen. Hierbij adviseren wij te investeren in het aanbod van algemene voorzieningen, 

passend bij de wensen en behoeften van de burgers in onze gemeente. Dit achten wij van groot 

belang in het kader van de verlaging van de eigen bijdrage in de kosten van maatwerkvoorziening 

en pgb. Het risico bestaat namelijk dat men in twijfelgevallen geneigd is om sneller te financieren 

vanuit de Wlz. Door extra in te zetten op algemene voorzieningen, kunnen ofwel extra Wmo kosten 

(gemeentelijke kosten) of wel extra Wlz kosten (maatschappelijke kosten) in de toekomst worden 

voorkomen. 

 

2. Onafhankelijk cliëntenondersteuner: Op dit moment krijgen cliënten alleen een onafhankelijke 

cliëntenondersteuner als ze dit willen. Echter uit het evaluatierapport van het lokale Sociaal 

Domein (Radar, 2017) blijkt dat 65% niet op de hoogte is van deze mogelijkheid terwijl de 

gemeente wel aangeeft hen te informeren. Als adviesraad willen we daarom adviseren om 

standaard een onafhankelijk cliëntondersteuner toe te wijzen, waarbij de inwoner er zelf voor kan 

kiezen om hier wel/geen gebruik van te maken. 

 
3. Artikel 11.g: De term risicosfeer is voor meerdere interpretaties vatbaar. Wij adviseren dit verder 

te verduidelijken. 

 
4. Het ingaan van het landelijk abonnementstarief betekent voor gemeenten een vermindering van 

inkomsten. Daarmee kan spanning ontstaan tussen het belang van gemeente en het belang van 

burgers die een beroep doen op voorzieningen. Wij adviseren u het belang van de burger het 

zwaarst te laten wegen. Het feit dat er tot nu toe vrijwel geen afwijzingen op verzoeken van 

burgers hebben plaatsgevonden verheugt ons; wij hopen dat dat in toekomst eveneens het geval 

zal zijn.     

 

We hopen dat deze punten in de concrete uitwering van het beleid alsnog meegenomen worden. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 

Arie Bijl 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Staphorst 
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