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Betreft:

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo
2015 - 2018

Weesp, 28 augustus 2014

Geachte mevrouw Heijstee, geacht college,
Hierbij ontvangt u het voorlopige advies van Wmo Adviesraad inzake het concept beleidsplan Wmo
Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren 2015 – 2018 (versie 31 juli 2014). Wij hopen met onze
opmerkingen en suggesties een bijdrage aan te leveren aan de verdere uitwerking van het
beleidsplan.
Daar het beleidsplan nog in ontwikkeling is betreft dit een voorlopig advies. Wij gaan er vanuit dat de
Adviesraad Wmo in de gelegenheid wordt gesteld om te adviseren over het definitieve beleidsplan
Wmo, alvorens dit aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
namens de Wmo Adviesraad Weesp,

Hans Blaauwbroek
Voorzitter

Bijlage: Voorlopig advies Wmo Adviesraad Weesp Beleidsplan Wmo Stichtse Vecht, Weesp en
Wijdemeren 2015 – 2018.

CC: mw. A. Dril (adril@weesp.nl)
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Advies en overwegingen
Inleiding
Bij brief van 8 augustus 2014 heeft u de Wmo Adviesraad (hierna: de Adviesraad) gevraagd te
adviseren over het concept beleidsplan Wmo 2015 – 2018. Meer specifiek heeft u gevraagd of de
Adviesraad
- instemt met de inhoud van het concept beleidsplan
- punten wil aangeven die in de uitwerking van het beleidsplan nadere aandacht behoeven.
Inhoudelijk commentaar
Algemeen
De Adviesraad dankt het College van B&W voor het vroegtijdig toezenden van het concept
beleidsplan Wmo 2015 – 2018, zodat wij in staat zijn om tijdens de ontwikkelfase te adviseren over
het concept. In dit licht moeten navolgende opmerkingen en vragen worden gelezen.
De Adviesraad heeft getracht zich een mening te vormen over de inhoud van het concept
beleidsplan. Daarbij zijn een aantal zaken geconstateerd:
- Het concept beleidsplan is in een goed leesbare stijl geschreven en omvat alle wettelijk
vereiste elementen.
- De uitwerking van het concept beleidsplan is op een aantal punten globaal. Bij verschillende
onderwerpen wordt aangegeven dat deze later worden ingevuld op basis van nader
onderzoek.
- Voor het maken van gefundeerde beleidskeuzen is inzicht in de ontwikkeling van de vraag
noodzakelijk. Wat zijn de te verwachten problemen van inwoners van Weesp bij
maatschappelijke participatie , in welke mate gaat dit voorkomen en hoe wil de gemeente
daarbij gaan ondersteunen? Een dergelijke analyse ontbreekt in het concept beleidsplan.
- In het beleidsplan is geen financieel kader opgenomen. Om het realiteitsgehalte van
beleidsvoornemens te beoordelen is het noodzakelijk om te weten welke financiële
middelen hiervoor beschikbaar zijn.
Al met al constateert de Adviesraad dat het concept beleidsplan nog niet voldragen is. Wij realiseren
ons daarbij dat niet alle noodzakelijke informatie, bijvoorbeeld een degelijke analyse van de te
verwachten vraag, beschikbaar is. Wij geven u daarom in overweging een beleidsplan vast te
stellen voor de jaren 2015 – 2016 en voor de jaren daarna een goed gefundeerd beleidsplan op te

stellen.
Opmerkingen en vragen per hoofdstuk
Sociale samenhang
- Ten aanzien van sociale samenhang zijn een heldere doelstellingen geformuleerd. De onder
punt 6 geformuleerde doelstelling over regie en uitvoering van activiteiten is onduidelijk.
Wat wordt hier bedoeld en is dit een doelstelling.
- 1.3.1.: Tijdens de bewonersbijeenkomst op 20 augustus 2014 bleek wederom dat ‘elkaar
ontmoeten’ en de beschikbaarheid van ontmoetingsplaatsen erg belangrijk zijn. Dit punt kan
nader worden uitgewerkt.
- 1.3.1.: De wijkteams spelen in een cruciale rol bij het realiseren van het Wmo beleid. De
indruk ontstaat dat dit ‘wonder-teams’ worden. De invulling en kwaliteit van de wijkteams
wordt bepalend voor het slagen van het Wmo beleid. De Adviesraad wordt graag
geïnformeerd over de nadere invulling van de wijkteams.
- 1.3.2.: De Adviesraad ondersteunt het uitgangspunt dat het versterken van eigen kracht kan
bijdragen aan het oplossen van participatieproblemen. De wijze waarop dit gestimuleerd
wordt en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn behoeft nadere uitwerking.
- 1.3.3.: Wij kunnen ons ook vinden in het voornemen om initiatieven te stimuleren die
gericht zijn op het bevorderen van onderlinge hulp. Daarbij verwachten wij van de
gemeente wel een realistische houding. Veel mensen maken al gebruik van hun netwerk
en/of bieden al hulp aan anderen.
- 1.3.4.: Toegankelijkheid van gebouwen en informatie is een belangrijke voorwaarde voor
maatschappelijke participatie. De Adviesraad verwacht van de gemeente op dit punt een
voorbeeldfunctie. Wij adviseren het beleid op dit punt krachtiger te formuleren: de
gemeente handhaaft de wet- en regelgeving (bouwbesluit) met betrekking tot
toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte. De gemeente realiseert goed
toegankelijke informatievoorziening en vervult hierin een voorbeeldfunctie.
Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers
- Het beleid op het gebied van mantelzorgers en vrijwilligers is beperkt uitgewerkt. Ten
aanzien van mantelzorgondersteuning ontbreekt het bijvoorbeeld aan beleidskeuzen wat de
gemeente daadwerkelijk gaat bieden of stimuleren, zoals respijtzorg, scholing en training,
uitwisselingsbijeenkomsten. Ook is niet duidelijk hoeveel geld hiervoor beschikbaar is.
- Voor het stimuleren van vrijwilligerswerk is de beschikbaarheid van een goed toegankelijke
sociale kaart van groot belang. Hiermee doelen wij op een sociale kaart die gebruikt kan
worden door inwoners van Weesp om inzicht te krijgen in het beschikbare
vrijwillgersaanbod.
Preventie
- Preventie is belangrijk. Het beleid inzake preventie is globaal uitgewerkt. Wat zijn de
doelgroepen en de problemen waar de gemeente Weesp haar preventiebeleid de komende
jaren op wil richten en welke middelen worden hiervoor ingezet?
Algemene voorzieningen
- De Adviesraad ondersteunt het beleid inzake het versterken van algemene voorzieningen.
Belangrijk aandachtspunt daarbij is het geven van bekendheid aan voorzieningen en het
wegnemen van drempels. Tijdens de bewonersbijeenkomst op 20 augustus jl. gaven
verschillende aanwezigen aan niet op de hoogte te zijn van beschikbare voorzieningen en
activiteiten.
- 1.10.5.: De visie op en inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning dient nader te worden
uitgewerkt. Cliëntondersteuning kan in belangrijke mate bijdragen aan de gewenste eigen

regie en inzet van eigen kracht van een cliënt. Het persoonlijk ondersteuningsplan dat in de
wet wordt genoemd is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Tijdens de bewonersbijeenkomst
op 20 augustus jl. gaven aanwezigen aan dat veel inwoners van Weesp moeite hebben met
het formuleren van een eigen vraag. Cliëntondersteuning draagt hieraan bij.
Maatwerkvoorzieningen
- De doelstellingen bij maatwerkvoorzieningen zijn allemaal geformuleerd vanuit een
bezuinigingsdoelstelling. Dit is wat betreft de Adviesraad een verkeerd vertrekpunt. Doel
van de inzet van maatwerkvoorzieningen is het mogelijk maken van maatschappelijke
participatie voor hen waarbij andere middelen (algemene voorzieningen) onvoldoende
soelaas bieden. Dat daarbij wordt ingezet op innovatie en het voorkomen van overlap is
uitstekend.
- 1.3.1.: ‘De beste oplossing voor de vraag van de inwoner gaat daarmee boven de best
beschikbare oplossing.’ Wat wordt er bedoeld met deze zin?
- 1.3.1.: De Wmo Adviesraad onderschrijft de passage dat de medewerkers in de
gemeentelijke toegang een cruciale rol vervullen bij het realiseren van maatwerk.
Beschikken over de juiste kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk voor het goed inschatten
van mogelijkheden en behoefte aan ondersteuning. Dit vergt nadere uitwerking van het
profiel van medewerkers en nadere uitwerking van de werkwijze en beoordelingscriteria.
- 1.3.1.: Onder het kopje ‘Laagdrempelige vormen van dagbesteding opzetten’ worden vier
typen van dagbesteding genoemd. Van die vier typen wordt alleen de ‘begeleiding groep
basis’ uitgewerkt. Wat gebeurt er met de overige types?
Maatwerkvoorzieningen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang
- Ook hier geldt dat de doelstellingen zijn geformuleerd vanuit een bezuinigingsdoelstelling.
De Adviesraad adviseert om doelstellingen te formuleren vanuit het vertrekpunt van de wet:
realiseren van maatschappelijke participatie.
- Wij constateren dat er spanning zit tussen de beleidsdoelstellingen ten aanzien van
maatwerkvoorzieningen en het beleid ten aanzien van beschermd wonen. Voor beide geldt
dat het beleid gericht is op een zo laag mogelijke inzet. Dit werkt tegen elkaar in. Graag
horen wij hoe dit beleid goed op elkaar wordt afgestemd, zonder dat inwoners tussen wal
en schip raken.

Conclusie
- Het concept Wmo beleidsplan 2015 – 2018 behoeft nadere uitwerking en aanscherping.
Aan het beleidsplan dient een financieel meerjarenkader te worden toegevoegd.
De Wmo Adviesraad adviseert het College van B&W om de looptijd van het beleidsplan te
beperken tot 2015 – 2016. Op dit moment is er onvoldoende noodzakelijke informatie
beschikbaar om een gefundeerd meerjarenbeleidsplan voor een langere termijn op te
stellen. Deze kan komende periode op basis van onderzoek en praktijkervaring worden
verzameld.
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