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Advies verordening WMO

Geacht college,
Zoals ieder jaar wordt de Verordening Wmo aangepast.
In het Collegevoorstel staat naast een aantal kleine, vaak verhelderende, aanpassingen deze keer
een aanzienlijke herformulering van Artikel 10 lid 4-6.
Hoewel, tegen het licht van de financiële positie van M-G, alle regels te begrijpen zijn, moet een
onafhankelijke beoordeling van de Wmo-bijdrage in eerste aanleg niet zijn gebaseerd op de
financiële gevolgen voor de gemeente, maar op de positie van de inwoner. Ook is er in het voorstel
te weinig ruimte voor weerspraak en ontstaat er zo een vorm van rechtsongelijkheid.
Art. 10.3 en 10.4: De centrale overheid heeft geen toets op eigen vermogen ingebouwd in het
abonnementstarief. De negatieve gevolgen van die overheidskeuze zijn aanzienlijk voor de
gemeente en niet altijd zoals Wmo is bedoeld.
Echter hoe uw inwoners keuzes maken in hun geldbesteding kan uit nood geboren zijn.
➢ Ons advies is om, in plaats van de zorgsituatie van de inwoner als ingangsdrempel voor de
hulpvraag te stellen, toetsing vanuit de gemeente actief te formuleren.
Art. 10. 5 en 10.6: Ook als een inwoner planbare zorg ontvangt heeft hij/zij meestal geen recht op
hulp bij het huishouden. Met planbare zorg wordt bedoeld: een medische ingreep die niet direct,
maar op afspraak plaatsvindt. Het ziekenhuis heeft de plicht op de nazorg te toetsen. De inwoner
heeft de tijd om zelf ondersteuning te regelen.
Echter, voor bijvoorbeeld alleenstaanden, maar niet alleen zij, wordt dat vaak moeilijk.
➢ Ons advies is om, in plaats van een inspanningsverplichting als ingangsdrempel voor de
hulpvraag te stellen, toetsing vanuit de gemeente actief te formuleren.
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Zonder nadere procedure komen klachten, van uw inwoners, weer bij de beoordeelaars en die
hebben altijd het gelijk aan hun kant. We zien de missers van de uitvoeringsorganisaties van de
overheid. Het meest recentelijke voorbeeld in uw gemeente is het CAK met de inning van het Wmoabonnement. De cliëntbehandeling als gevolg van wantrouwen brengt uw inwoners in een moeilijke
positie.
➢ Wij adviseren een zuivere toets op de positie van de cliënt met de mogelijkheid tot
weerwoord als onderdeel van de procedure in uw Collegevoorstel op te nemen.
➢ De noodzaak van een Ombudsmanfunctie is al vaker aan de orde gesteld. Nu er, in dit
voorstel, met twee maten gemeten kan worden is die functie zeker noodzakelijk.

Met vriendelijke groet,

Alma den Hartog,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Midden Groningen
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