
Ambtelijke reactie op de ambtelijke reactie ISD Bollenstreek notitie woningaanpassingen.  

 

Advies 1.  We zijn het eens met het advies van de Wmo adviesraad, maar daar het te 

verwachten effect van de maatregel minimaal zal zijn maakt de invoeringsdatum niet veel 

uit.  Eens dus met (de ambtelijke reactie van) ISD.  

Advies 2. In de nieuwe GR is wel de mogelijkheid opgenomen tot het aanleggen van 

reserves.  Ik heb dit aan Robert ’t Jong voorgelegd en dit is zijn reactie:   

 

Het is juist dat de mogelijkheid tot het houden van reserves mogelijk is gemaakt, maar dat is 

alleen voor specifiek geoormerkte middelen en dus niet of slechts in beperkte mate voor de 

Wmo.  

 

Eens dus met ISD: er is geen Wmo reserve bij ISD en deze zal er ook niet komen.  

 

Advies 3. Eens met ISD die het advies van de Wmo adviesraad een goede suggestie vindt.  

Het begrip “eigen verantwoordelijkheid” zal ook in het nieuwe Wmo beleid nader worden 

uitgewerkt.  

 

Advies 4. Eens met ISD dat dit een taak is die ISD overstijgt.  Is vraagstuk voor woningmarkt. 

Advies 5. Eens met ISD die verwijzen naar de bestaande hardheidsclausule.  

Advies 6. Dit blijft een discussiepunt. Is een vermogensdrempel hanteren nu wel of geen 

vermogenstoets? Wmo adviesraad zegt van wel. ISD zegt van niet.  Ik ben geneigd mee te 

gaan in de mening van de Wmo adviesraad want om te bepalen of iemand onder of boven de 

drempel uitkomt zal je het vermogen moeten toetsen…..Dit laat onverlet dat we het eens 

zijn met het invoeren van een vermogensdrempel zoals in de zienswijze is opgenomen.  

Advies 7. Eens met ISD; er vindt jaarlijkse indexering plaats.  

Advies 8. Advies Wmo adviesraad is conform voorstel ISD.  Geen opmerkingen.  

Advies 9. Eens met ISD dat er alleen mogelijkheden liggen bij woningeigenaren met 

overwaarde in de woning.  Een ethische toets (hoe heeft iemand geleefd) is daarbij niet van 

toepassing.  

Advies 10. Eens met ISD dat primaat van verhuizen in de praktijk amper voorkomt. Mocht het 

voorkomen dan zijn er voldoende mogelijkheden voor ondersteuning.  Een extra counselor is 

overbodig.  

Advies 11. Eens met ISD dat dit al wordt geprobeerd maar in de praktijk lastig te realiseren 

gezien het beperkte aanbod van geschikte woningen.   

  


