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Geachte raadslid,
Op 4 november 2010 heeft de raad het Amendement A3-1- inzake de bezuinigingen op de Wmo
aanvaard.
Doel van dit amendement is de raad te betrekken bij de integrale afweging van mogelijke alternatieve
bezuinigingsvoorstellen Wmo. Tijdens de raadsvergadering op 4 november 2010 is eveneens, naar
aanleiding van inspraakreacties van de ouderenbonden in Velsen en van het Gehandicapten Beraad
Velsen, toegezegd deze belangengroeperingen te betrekken bij deze alternatieve mogelijkheden tot
bezuinigingen.
Recent is er voor de bespreking over dit onderwerp een agendaverzoek ingediend.
De lijst met alternatieven is vandaag in het college aan de orde geweest.
Deze lijst ziet er als volgt uit:
• het verder uitwerken van het begrip algemeen gebruikelijk;
• het toepassen van een inkomenstoets bij bepaalde aanvragen;
• het aanpassen van de spelregels rondom de verstrekking van Persoonsgebonden Budgetten;
• het uitwerken van het Brunssums-scenario PGB voor hulp bij het huishouden in plaats van een
verstrekking in natura;
• het afstoten van de werksoorten indicatie zorgwoningen en woonbemiddeling;
• het invoeren van een eigen bijdrage;
• het waar mogelijk toepassen van de systematiek van een refertebedrag;
• het strenger toepassen van artikel 20 lid d van de Verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning Velsen 2009 (het afwijzen van een aanvraag voor een
woonvoorziening als blijkt dat de gevraagde voorziening niet het gevolg is van een
onverwacht optredende noodzaak, maar meer ligt in de sfeer van de gevolgen van ‘het ouder
worden’);
• het verhogen van de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden;
• de beleidsregels rondom het verstrekken van een scootmobiel aanscherpen;
• het niet langer indexeren van financiële tegemoetkomingen;
• het niet langer verstrekken van automatische deuropeners in gemeenschappelijke
woonruimten;
• het strenger hanteren van het primaat van de verhuizing;
• een integrale benadering van de bezuinigingsopdracht Wmo, waarbij naast de prestatievelden
3 en 6 ook de andere prestatievelden in gelijke mate tegen het licht gehouden moeten worden;
• het onderzoek doen naar de mogelijkheid van pools voor scootmobielen.
Begin volgend jaar zullen al deze alternatieven daar waar mogelijk van bedragen worden
voorzien, zodat u naast een inhoudelijke afweging ook een financieel kader kent.
Begin volgend jaar zullen deze alternatieven ook inhoudelijk verder worden toegelicht.
Voor nu volstaat ter voorbereiding op de discussie over bezuinigingen op de Wmo deze
opsomming.
Ik hoop u met het vorenstaande naar behoren te hebben geïnformeerd en reken op een vruchtbare
discussie.

