College van Burgemeester en Wethouders van Weesp
Ter attentie van de heer H. Tuning,
Postbus 5099
1380 GB Weesp

Betreft: Advies beleidsnota minimabeleid 2015 - 2018

Weesp, 14 mei 2015

Geachte heer Tuning,
Met excuses voor de vertraging ontvangt u hierbij het advies van Wmo Adviesraad Weesp inzake
de beleidsnota minimabeleid 2015 – 2018 ‘Meedoen in Stichtse Vecht en Weesp.
Wij hopen met onze opmerkingen en suggesties een bijdrage aan te leveren aan de inhoud en
uitvoering van het minimabeleid in Weesp.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
namens de Wmo Adviesraad Weesp,

Hans Blaauwbroek
Voorzitter

CC:

mw. A. Dril
Mw. S. Kok
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Advies en overwegingen
Bij brief van 23 april 2015 heeft u de Wmo Adviesraad Weesp (hierna: de Adviesraad) gevraagd te
adviseren over de nota minimabeleid en in het bijzonder over de beslispunten in de nota:
-

Onderschrijven van de in de nota benoemde uitgangspunten en doelstellingen
De uitwerking van een gezamenlijke declaratieregeling huisraad onderschrijven, in plaats van de
verschillende regelingen duurzame gebruiksgoederen die Stichtse Vecht en Weesp nu hanteren.
De uitwerking van een nieuwe declaratieregeling voor ouders met kinderen onderschrijven, ter compensatie
voor het wegvallen van categoriale regeling
De voortzetting van het aanbieden van collectieve zorgverzekeringen in 2016 onderschrijven, mits de
evaluatie van dit beleid positief is
Inkomen voor alle vormen van minimabeleid verhogen tot 100% van de minimuminkomensgrens tot 110% (in
Stichtse Vecht is dit al het geval)
De introductie van een stadspas onderzoeken, waarna een voorstel volgt.
Het onderschrijven van een intensievere samenwerking met de waterschappen om de draagkrachttoetsing van
huishoudens te vereenvoudigen
Vaststellen van de financiële paragraaf waaruit blijkt dat Weesp alle ‘nieuwe’ regelingen en instrumenten zal
bekostigen uit vrijvallend budget als gevolg van wegvallende regelingen

Algemeen
De Wmo Adviesraad kan zich vinden in de sociale intentie en toonzetting van de beleidsnota. Wij
onderschrijven de algemene uitgangspunten en doelstellingen. We noemen daarbij de volgende
algemene aandachtspunten:
- De Wmo Adviesraad is blij dat het leveren van maatwerk uitgangspunt is. Dit vraagt wel om
een specifieke en transparante handelswijze van de beoordelaar. Er zijn veel meer
persoonlijke factoren die kunnen meewegen in het maken van een beoordeling. Daarom zal
de uitvoering niet makkelijk via strikte regels bepaald kunnen worden. Evaluatie van de
werkwijze en de besluitvorming over toekenning zal dus op een nieuwe manier moeten
plaatsvinden om eigen verantwoordelijkheid en creativiteit van de indicatiesteller niet
onnodig te beknotten en de rechten van de cliënt te waarborgen.

-

-

-

In de doelstellingen is preventie toegevoegd om te voorkomen dat er onnodig een beroep
wordt gedaan op maatwerkvoorzieningen. Deze doelstelling is in de beleidsnota niet
uitgewerkt.
Privacy is een belangrijk aandachtspunt. Armoede gaat vaak gepaard met schaamte.
Belangrijk dat de informatie binnen de gemeentelijke registratie goed afgeschermd wordt en
alleen relevante informatie wordt gerapporteerd.
Belangrijk is de aandacht voor informatievoorziening voor burgers. Denk daarbij aan
informatie via kanalen zoals de Sociale Dienst. We vinden het vooral ook belangrijk dat er
korte lijnen zijn met het sociale wijkteam en andere hulpverleners. Zij moeten goed op de
hoogte zijn van de regelingen en aanvragen kunnen ondersteunen. Wij bepleiten in dit kader
het voeren van een doelgroepenbeleid, waarbij via specifieke kanalen nader te benoemen
doelgroepen worden geïnformeerd.

Specifiek
- De aandacht voor armoede en noden bij mensen die qua inkomen boven het minimum (ook
boven de 130%) zitten maar door omstandigheden (bijvoorbeeld door een beperking, ziekte,
scheiding) een zogenaamde ‘armoedeval’ doormaken vinden we van belang. Ook deze
groep moet in uitzonderlijke situaties een beroep kunnen doen op bijstand. Wij stellen voor
hiervoor een hardheidsclausule op te nemen.
- De collectieve zorgverzekering biedt een basis voor ziektekosten. De dekking van deze
verzekering is vaak onvoldoende om de extra kosten die ouderen en chronisch zieken maken
te compenseren. Veel voedingssupplementen, medicamenten of verbandmiddelen vallen
bijvoorbeeld niet, of niet meer onder de dekking. De Wmo Adviesraad Weesp vindt de
aanvullende regeling Wmo in Stichtse Vecht een goed idee en adviseert om te onderzoeken
of dit ook in Weesp kan worden ingevoerd.
- Activiteiten en initiatieven van Weespers die het ‘meedoen’ bevorderen en laagdrempelig,
goedkoop en voor iedereen toegankelijk zijn, zullen door de gemeente gefaciliteerd kunnen
worden. Bijvoorbeeld ruimte en faciliteiten ter beschikking stellen aan cursussen door
vrijwilligers, klussendiensten etc. De Wmo Adviesraad vindt het van belang dat de gemeente
‘informeel vrijwilligerswerk’ bevorderd. Met ‘informeel vrijwilligerswerk’ bedoelen wij de
inzet van burgers die in wisselende mate beschikbaar zijn en af en toe iets doen. Dit zou door
de gemeente bijvoorbeeld ondersteund kunnen worden door het realiseren van een digitale
marktplaats voor dit soort vrijwilligerswerk. Dit geeft wat meer structuur aan “het nieuwe
cement van de samenleving”.
- We ondersteunen het idee van een stadspas die het meedoen aan plaatselijke activiteiten
(zwemmen, sport, cultuur, muziek, bibliotheek etc. ) mogelijk maakt. De U-pas heeft zich in
andere plaatsen bewezen en lijkt geschikt..
- Meedoen in Weesp is belangrijk aangaande activiteiten, maar ook een computer is daarbij,
met name voor scholieren, onmisbaar. De Wmo Adviesraad adviseert om de
‘computerregeling’ voort te zetten.

Conclusie:
De Adviesraad Wmo Weesp adviseert positief over de beleidsnota minimabeleid 2015 – 2018 met in
achtneming van bovenstaande opmerkingen en suggesties.
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