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De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat eerst een korte presentatie wordt
gegeven, daarna is het de bedoeling dat de fracties hun input leveren voor het WMObeleidsplan en eventuele vragen stellen.
De presentatie van de heer Doeleman wordt als bijlage aan dit verslag gehecht.
De heer Bal merkt naar aanleiding van de presentatie op dat de Kanteling en Welzijn nieuwe
stijl uitgaan van het individu, en we moeten erop af. Als we nu mensen individueel gaan
benaderen, is er dan voldoende capaciteit bij de gemeente en andere organisaties? De heer
Doeleman antwoordt dat we te maken krijgen met forse bezuinigingen en een beperkte
capaciteit voor de jeugd en werken in de wijken. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid
om binnen de financiële kaders ook voor andere doelgroepen outreachend te werken. Loket
op locatie is een voorbeeld daarvan.
Met toestemming van de aanwezigen geeft mevrouw Sintenie aan dat de heer Hillebrink –
die verhinderd is – vanuit prestatievelden 7, 8 en 9 (verslavingszorg, maatschappelijke
opvang en huiselijk geweld), een specifieke Velsense aanpak van het beleid nodig vindt die
we ook met het oog op de financiële middelen, met Haarlem als centrumgemeente moeten
bespreken. In het kader van prestatieveld 2 Aandacht voor jeugdparticipatie, moeten we
jongeren betrekken bij de WMO. Hij komt na de zomer met een initiatief voor het beter
beschrijven van doelstellingen en indicatoren voor het WMO-beleid en onderzoek naar
persoonsvolgende financiering
Namens het CDA zegt mevrouw Sintenie dat ieder mens telt, het wegnemen van de
oorzaken van problemen is belangrijk. Ook voor mensen die langdurig op steun zijn
aangewezen, heeft de gemeente een belangrijke taak. In het nieuwe beleidsplan 2012-2015
zijn de voornemens om de dienstverlening zoveel mogelijk op peil te houden. Zij stemt in met
de richtlijnen, maar heeft wel zorgen over vrijwilligers, mantelzorg, psychische problematiek
door drank en drugs en eenzaamheid bij ouderen. De ambtelijke projectgroep geeft een
goed voorbeeld. Het CDA heeft vertrouwen in de voorgestelde weg, maar benadrukt dat we
zorgvuldig met WMO-geld moeten omgaan.
Mevrouw Van Ombergen (VL) is verheugd over de positieve reactie van WMO-raad en
benieuwd wat de andere adviesraden nog gaan vinden. Eenzaamheid van ouderen is heel
belangrijk, komt daar nog specifieke aandacht voor? Eigen verantwoordelijkheid en kracht
van de burger is prima als uitgangspunt, maar hoe verhoudt zich dat tot de beperking van

mogelijkheden? Als voorbeeld noemt ze dat geen elektrische fiets wordt verstrekt maar wel
een booster, terwijl die niet noodzakelijk is. Als laatste vraagt ze of de bezuinigingen heel erg
indruisen tegen de huidige WMO-plannen, zeker nu pas voor één prestatieveld de
bezuiniging is ingevuld?
De heer Van Kooten (SP) stelt dat het spanningsveld tussen doelstellingen en bezuinigingen
blijft. College heeft een plan van aanpak opgesteld met uitgangspunten, net als andere
gemeenten, deze voorlopige uitgangspunten van het college bevatten daarom ook niet heel
veel nieuws. Hij onderschrijft het voornemen om ondanks bezuinigingen de voorzieningen op
peil te houden. De opgave is het verbinden van doelstelling participatie en taakstelling
bezuinigingen. Aanvullende uitgangspunten voor de SP zijn:
- wmo is participatiewet, dus ook compensatieplicht
- vermindering administratieve lasten en oplossing probleemsituatie burgers
- gemeente wendt alle creativiteit aan om met beschikbare middelen kwetsbare
burgers te ondersteunen
- waar burgers door eigen bijdragen in problemen komen kan een beroep op
bijzondere bijstand worden gedaan
- de gemeente waarborgt de wettelijk vereiste kwaliteit van de hulp in de WMO die ook
onder druk komt.
Bij welzijn nieuwe stijl gaat het in feite om afbraak van verworvenheden, maar het suggereert
slechts verandering van welzijnswerk naar wijkbeheer. Het is de vraag of burgers zich niet
afgescheept voelen als ze eerst in eigen kring moeten kijken voor een aanvraag om hulp. Op
de WMO wordt al bezuinigd, daar komen nog nieuwe bezuinigingen vanuit het college bij. En
er wordt nog meer door het rijk overgeheveld. Decentralisatie is een enorme uitdaging voor
de gemeente omdat er door het rijk een besparingsopdracht aan de decentralisatie
gekoppeld is. De SP is positief over participatiebijeenkomsten om nieuw beleid vorm te
geven, en ondersteunt het streven naar integrale samenwerking op gebied van leefbaarheid
en het bevorderen van sociale cohesie. Benut het sociaal kapitaal in de gemeente en geef
burgers hulp als dat echt nodig is.
Op de vraag van mevrouw Dreijer wat compensatieplicht is antwoordt de heer van Kooten
dat het de verplichting is om handicaps te compenseren en aan te vullen zodat alle mensen
volwaardig kunnen meedoen in de samenleving.
De heer Meinema zegt dat de PvdA het in grote lijnen eens is met hetgeen de voorgangers
ingebracht hebben. Nu hebben we een hoog niveau, dat moeten we volhouden en dat moet
lukken gezien het hoopvolle plan van aanpak dat er ligt. Het onderwerp is niet helemaal
nieuw, bij de evaluatie in maart is er al veel genoemd, dat hoeven we nu niet te herhalen.
Wel moeten we de doelstellingen smart formuleren, om te toetsen.
Het adviesorgaan is positief, goed dat het functioneert; de participatiebijeenkomsten zien er
goed uit, de heer Meinema is benieuwd hoe de uitkomsten verwerkt worden en neemt aan
dat uitleg volgt als suggesties niet gevolgd worden.
De heer Van den Brink ziet nog geen garantie dat er iets goeds uit komt, maar de VVDfractie hoopt van wel. Er komen veel zaken op de WMO af, welzijn nieuwe stijl, kanteling
CJG. Dat moet op 5 september in een conceptplan klaar zijn om te bespreken. Hij vindt de
tijdlijn erg kort, de raad zou op 17 november het beleidsplan moeten bespreken en 1
december een besluit nemen. De raad moet beter geïnformeerd worden, ook tijdens het
voorbereidingstraject. De heer v.d. Brink stelt voor de raad 5 september gelijk met de
instanties informatie te geven, dan blijven we bij.
Keukentafelgesprekken voeren is heel moeilijk specialistisch werk, waarvoor de gemeente
niet de deskundigheid zou hebben. Daarvoor moet een oplossing gevonden worden. De
ambtelijke projectgroep moet over de nodige deskundigheid beschikken en het plan moet

smart geformuleerd worden. Nogmaals benadrukt hij dat tijdigheid belangrijk is, die moet
bewaakt worden. Hou de raad op de hoogte, informeer tijdig.
De heer Stoop deelt mee dat GL het in principe eens is met de voorgestelde
uitgangspunten. De fractie heeft wel zorgen over de overheveling vanuit de Awbz, met name
naar de prestatievelden 3, 7, 8 en 9. De doelgroep licht-gehandicapten zijn vaak zorgmijders
en zonder goede begeleiding lopen ze een groot risico te eindigen als verslaafden, daklozen
of in de gevangenis. Is de gemeente in gesprek met landelijke instellingen om dit in kaart te
brengen? De fractie is het eens met het tijdplan.
Mevrouw Remkes noemt het plan van aanpak positief. De ChristenUnie vindt dat ook nu op
gebied van de WMO noodzakelijke bezuinigingen gerealiseerd moeten worden, er toch
voldoende aandacht voor individuele voorzieningen moet zijn, we moeten maatwerk leveren.
Het is van belang dat goed geluisterd wordt naar burgers, een breed maatschappelijk
draagvlak juicht de fractie toe. Zij ziet het plan met vertrouwen tegemoet.
Mevrouw Dreijer complimenteert de wethouder met de participatiebijeenkomsten, maar er
zijn ook signalen dat de tafelgesprekken niet zo goed gaan.
Ze vraagt zich af of het mogelijk is een soort financieel uitgangspunt toe te voegen met het
oog op de bezuinigingen die op ons afkomen. We moeten voorkomen dat we poundfoolish
pennywise handelen, ofwel voorkomen dat op korte termijn niet de nodige zorg wordt
gegeven waardoor je op lange termijn slechter af bent. Verder is het een prima stuk.
De heer van Kooten vult aan dat als je zorg nu goed aanpakt je achteraf goedkoper uit zou
zijn; geld uitsparen door maatwerk. Dat lijkt er nog niet in te zitten.
De heer Meinema vertaalt het voorstel van mevrouw Dreijer als: de kost gaat voor de baat
uit, ofwel een onsje zorg nu scheelt een kilo zorg later.
Voor mevrouw Van Ombergen komt het aan op de juiste balans zoeken en nagaan waar de
hulpvrager zich het beste bij voelt.
De heer Bal vindt het een goed stuk, alle 9 prestatievelden worden erbij betrokken. Hij stelt
voor bij de ambtelijke projectgroep een financieel deskundige toe te voegen. De LGV vindt
mantelzorg belangrijk ook in de IJmond, waarvoor wethouders, ambtenaren e.d. worden
geïnterviewd.
We moeten ook op het individu afstemmen en daarvoor cliënten interviewen, in een panel
bijvoorbeeld. Bij de terugkoppeling wil de fractie graag de financiële kaders er bij, wat gaat
het kosten. Mantelzorg is van belang omdat je daarmee kosten kunt voorkomen – preventie
dus. De heer Bal benadrukt dat bij de toekenning van pgb’s controle belangrijk is, we moeten
geen gelegenheid geven voor misbruik. De gemeente moet een actief ouderenbeleid voeren
en ook met gehandicapten activiteiten uitzetten die preventief werken.
Graag wil hij geïnformeerd worden over pilotgemeenten, bijvoorbeeld Almere. Het is
belangrijk dat een goede band met de corporaties tot stand komt, samen moeten we bij
nieuwbouw kijken naar de relatie met accommodaties. Dat speelt ook bij het herijken van de
welzijnsaccommodaties, kijk eens naar het aantal inwoners, niet alleen per woonkern een
voorziening plannen.
Een vraag is in hoeverre mensen willen meedoen aan het maatschappelijk verkeer, hoe zou
de raad daar kaders voor kunnen stellen en dat over 9 beleidsvelden? De LGV wil af van
aparte loketjes, en neemt aan dat dat er wel uit komt als we werken naar één
toegangsportaal.
De heer Wijkhuisen is optimistisch en positief over het plan van aanpak. Dat komt door het
optimisme over de Kanteling en Welzijn nieuwe stijl. Hij vraag zich af of het Vrijwilligerswerk
op blz 2 een verbetering of een bezuiniging is. Onder f. staat verbetering leefbaarheid en
sociale cohesie in wijken vermeld. Hij wil weten wat moet er beter? Er zit wel een behoorlijke
tijdsklem om dit belangrijk dossier te beoordelen. 14 Dagen is nauwelijks reëel voor de raad.
Het is goed dat de WMO-raad een positief geluid heeft laten horen. Het is een heel

belangrijke randvoorwaarde dat ze mee kunnen gaan in deze aanpak. De fractie van D66V
blijft de ontwikkeling volgen, we moeten goed kijken of het gaat lukken op deze manier.
Wethouder Westerman dankt voor de complimenten en gedane suggesties. Vraag is of de
raad zich herkent in de aanpak in de presentatie. Verschillende velden naast elkaar maar
onder 1 dak, waarbij de werkdocumenten afzonderlijk van elkaar tot stand komen. De tijdlijn
is krap, 5 september eerste voorstel om advies naar de WMO-raad. De suggestie om het
concept dan ook aan raad te geven wil hij nader bekijken. Zo smart mogelijk formuleren is
het streven, maar het college loopt tegen onzekerheden op met betrekking tot cijfermatige
informatie. Het kabinet gaat ervan uit dat overheveling van uit de AWBZ naar de WMO
doorgaat op grond van het bestuursakkoord. We moeten ons daarop voorbereiden zeker met
het oog op de ermee samenhangende korting. In regioverband gaan we ons voorbereiden op
discussie met belangen- en deskundigenorganisaties. We moeten meer investeren in
dagbesteding, de financieringsstroom daarvoor moet van de gemeente komen en dat is best
zorgelijk. Wat de verstrekkingen betreft is het zo dat als je een booster nodig hebt krijg je die
(compensatieprincipe). Een elektrische fiets is een vrij algemene voorziening, dat willen we
niet voor alle 65 jarigen verstrekken.
Omdat steeds meer ouderen zo lang mogelijk in de eigen woning willen blijven is er een
grote toename van aanvragen voor trapliften, ook daarom moeten de keukentafelgesprekken
gevoerd worden. De gemeente is voorstander van een integraal beleid richting corporaties.
Wethouder Te Beest noemt het inderdaad een ambitieus tijdpad, maar kwaliteit is het
belangrijkste. Terecht spreken de raadsleden hun zorgen uit, we moeten mensen verbinden
en actief maken. Het welzijnsfundament is nog sterk aanbodgericht, om dat te veranderen
moeten we ook mensen inzetten als vrijwilligers. Er kan een heel sterk netwerk ontstaan,
gelet op vele senioren zou het mooi zijn ze in te zetten om een bijdrage aan de maatschappij
te leveren. Degenen die echt zorg nodig hebben moeten die krijgen, daar moet het geld naar
toe, we moeten een goed vangnet regelen. De heer te Beest waarschuwt voor smart
formuleren; dat is belangrijk, maar je kunt ook met een kwaliteitsmonitor zaken volgen die je
niet altijd in cijfers kunt uitdrukken. Sociale cohesie in wijken kan beter, actief burgerschap
bijvoorbeeld om verbeterslagen te maken. Wijken leefbaar houden en mensen met elkaar in
contact brengen. Dat zijn lastige zaken om smart uit te drukken. Kwaliteit is belangrijk,
kwantiteit niet altijd aan te geven.
De voorzitter vraagt de fracties kort aan te geven of ze zich kunnen vinden in de opzet en
wat naar hun mening moet worden meegenomen in het beleidsplan WMO.
De heer V.d. Brink pleit voor een prioritering tussen de plannen. Smart formuleren van
doelstellingen kan niet altijd maar hij wil toch proberen. Het is belangrijk de raad inhoudelijk
geïnformeerd te houden.
Mevrouw Dreijer vraagt of voor dagbesteding/begeleiding er nu voldoende mensen hiervoor
in beeld zijn. Wethouder Westerman antwoordt dat ze in beeld zijn zodra we in september
om de tafel zitten.
Verder wil mevrouw Drijer meer duidelijkheid over wat als algemeen gebruikelijk wordt
gezien en of het college bereid is een financieel uitgangspunt op te nemen.
Zij herkent zich in de opzet van het huis, daar ziet ze 5 werkdocumenten, daar moet wel
integraliteit in komen, dat is een risico.
Ook de heer Bal vindt het beeld van het huis oké, tenminste als er 9 werkdocumenten
komen. Verder wijst hij erop dat hij op de meeste van zijn opmerkingen geen antwoord heeft
gekregen. Hij benadrukt dat hij erop rekent dat de inbreng van de LGV bij de uitwerking van
het plan meegenomen wordt.

De heer Wijkhuisen vindt het beeld van het huisje akkoord. Hij noemt het een goed idee om
het stuk ook naar de raad te brengen op het moment dat het naar de WMO-raad gaat, dan
kunnen raadsleden zich wat langer voorbereiden. .
Mevrouw Sintenie heeft gelezen dat het moeilijk is overzicht te krijgen van mensen met een
psychische beperking. Komt dat omdat ze nu naar Beverwijk moeten? Dan wordt speerpunt
voor het CDA een bureau of loket in de gemeente. Volgens wethouder Westerman, gaat het
niet om wie zorg aanbiedt of waar. Deze mensen mijden zorg, het zijn individuen die niet
benaderd willen worden.
Mevrouw Van Ombergen vraagt naar aanleiding van het participatieverslag waarin staat dat
het wegvallen Dijk en Duin merkbaar is, wat we daar aan gaan doen. De heer Westerman
zegt dat er keihard gewerkt wordt aan een oplossing samen met GGD Zuid- en Middenkennemerland.
De heer Van Kooten wijst erop dat er nu een OOGZ-team is, maar er zijn nu nog meer
groepen die vanuit de Awbz naar de gemeente gaan komen. Een integrale benadering is
nodig, maar die vraagt zoveel dat het dan maar in stapjes moet.
Volgens de heer Meinema zijn de werkdocumenten een handige manier van werken, maar
we moeten wel de integraliteit bewaken.
De voorzitter constateert dat de aanwezige fracties zich herkennen in de opzet van het huis
mits de integraliteit wordt bewaakt. Op zijn verzoek zegt wethouder te Beest toe dat het
college bij deze ingewikkelde materie de raad wil meenemen bij iedere stap, maar
zorgvuldigheid gaat voor snelheid. De raad wordt meegenomen in het hele proces. Het
college zal hard werken om goede documenten voor te leggen, maar ook de raad heeft tijd
nodig. Wellicht kan de raad zelf uitstel nemen voor de besluitvorming.

Toezeggingen

