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Reactie WMO raad op advies WMO verordening 2016
Beste leden van de Wmo-raad/het Burgerplatform,
Op 22 september jl. ontvingen wij uw advies op de concept verordening
maatschappelijke ondersteuning 2016. Wij danken u voor het advies.
Hieronder zullen wij ingaan op hoe wij deze adviezen zullen verwerken in de
verordening.
U vraagt om de verordening te screenen op begrijpelijke taal voor de cliënt en verder
zoveel mogelijk per brief cliënten te informeren. In de verordening 2016 staan de
regels over hoe de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning gaat
uitvoeren. Het is een juridisch kader. Het is belangrijk om de zorgvrager goed te
informeren over de transities, maar het is niet altijd nodig om deze veranderingen in
de verordening op te nemen. Daarnaast hebben wij zoveel mogelijk geprobeerd om
de verordening in begrijpelijke taal weer te geven.
De ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers is in deze verordening niet
opgenomen. Deze onderwerpen zijn belangrijk, maar zijn geen zaken die per
verordening worden geregeld. In het mantelzorg en vrijwilligersbeleid vinden deze
onderwerpen hun plek. U bent als wmo-raden inmiddels goed bekend met de
ontwikkelingen op het gebied van het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid.
Uw advies om uitgebreide kwaliteitseisen in de verordening op te nemen wordt niet
overgenomen. Kwaliteit wordt niet alleen geregeld via de verordening. In de
verordening stelt de raad de kaders, in de nadere regels wordt verder ingegaan op
de kwaliteitseisen van voorzieningen en kwaliteit met betrekking tot de
deskundigheid van beroepskrachten.

Kwaliteit is een samenspel van meerdere factoren. Dit doet de gemeente
bijvoorbeeld door kwaliteitseisen te formuleren, deze te vertalen naar afspraken met
aanbieders (inkoopcriteria en contracten) en de naleving van deze afspraken in de
uitvoering vervolgens te bewaken en te stimuleren via kwartaalgesprekken waarin
kwaliteit altijd één van de punten is die worden besproken.
De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de kwaliteit van de
maatschappelijke ondersteuning te toetsen. De wet geeft daarvoor een aantal
aanknopingspunten, bijvoorbeeld:
 Het cliëntervaringsonderzoek dat als wettelijke verplichting is opgenomen
(artikel 2.5.1.); en
 Toezicht op de uitvoering van de Wmo-taken: daartoe hebben de IJmond
gemeenten een toezicht kader vastgesteld en een toezichthoudend
ambtenaar aangewezen.
Daarnaast is de aanbieder verplicht dat de voorziening van goede kwaliteit is. Wat
wordt verstaan onder goede kwaliteit, staat beschreven in paragraaf 2 van de wet.
Ook zijn kwaliteitseisen vastgelegd in overeengekomen en ondertekende contracten
met al onze aanbieders. De aanbieder is dus verantwoordelijk voor de kwaliteit van
de ondersteuning die hij biedt en moet zijn zaken zo organiseren dat het leveren van
kwaliteit mogelijk is, bijvoorbeeld door geschikt personeel met de juiste opleiding en
ervaring.
Uw opmerking om artikel 6 weer in de ‘oude’ versie op te nemen, nemen wij niet
over. De verordening is kader stellend. Het huidig artikel 6 is een procedureel artikel
waarin ook termijnen worden genoemd die al zijn opgenomen in artikel 2.3.2. van de
Wmo 2015. Wat in de wet al geregeld is, hoeft in de verordening in principe niet
herhaald te worden. Dat is op dit moment anders voor ‘het verslag’ en
‘verslaglegging’. Deze termen worden wel genoemd in de wet, maar zijn vorm vrij en
nieuw in de wet maatschappelijke ondersteuning. Wij vinden het verslag en
verslaglegging dusdanig belangrijk, dat hiervoor wel een kader stellend artikel is
opgenomen. Ook omdat er over het verslag en verslaglegging nog geen
jurisprudentie bestaat.
Artikel 17: Uw advies om de inkomensgrens op te rekken naar 130% van het sociaal
minimum nemen wij niet over.
Een deel van de financiële middelen van de oude regelingen (Wtcg en CER) is naar
gemeenten gekomen als onderdeel van de decentralisatie Awbz. Gemeenten krijgen
hiermee de mogelijkheid lokaal beleid te maken ten aanzien van een vervangende
regeling ‘tegemoetkoming meerkosten bij zelfredzaamheid en participatie’.
Het budget voor de compensatieregeling is voor 2015 met een fikse korting van circa
75% overgekomen naar de gemeente. Willen we mensen, voor wie de oude
regelingen zijn komen te vervallen, substantieel financieel ondersteunen, dan menen
wij dat te doen voor de groep die het hardst is geraakt door de afschaffing. Uit
onderzoek blijkt dat het inkomenseffect voor mensen met een inkomen tot 120% van
het sociaal minimum het grootst is. Daarom stellen wij de gemeente raad voor de
inkomensgrens vast te stellen op 120% van de norm genoemd in artikel 20 tot en
met 24 van de Participatiewet (ook wel het sociaal minimum genoemd).
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De verordening wordt met uw adviezen aangeboden aan het college van
burgemeester en wethouders, vervolgens wordt deze geagendeerd voor de
IJmondiale raadscommissie van 17 november 2015, waarna deze ter vaststelling
wordt voorgelegd aan de raad.

Hoogachtend,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester

mw. mr. A.L. Schölvinck

F. Ossel

Bijlage(n): geen
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