Aan het college van burgemeester en wethouders,
t.a.v. Marianne van Dockum, beleidsmedewerker
Hillegom, 13 oktober 2017
Betreft: Advies nieuwe Verordening Maatschappelijke Ondersteuning
Geachte college,
Naar aanleiding van de adviesaanvraag die de WMO-adviesraad op 4 september 2017 ontving, heeft
de raad besloten zich te beperken tot de volgende 3 onderwerpen uit de conceptversie van de
verordening dd. 14 augustus 2017:
Art. 13 Meldingsregeling calamiteiten en geweld
Wij geven positief advies over het opnemen van dit artikel in de verordening. Daar maken wij wel de
kanttekening bij dat wij vinden dat het artikel summier geformuleerd is. In dit artikel is sprake van
een regeling die het college van B&W wil treffen voor het melden van calamiteiten. De WMOadviesraad wil die regeling graag ontvangen om daar eveneens advies over uit te brengen.
Art. 15 Jaarlijkse waardering mantelzorgers
De regeling zal worden verbreed naar mantelzorgers die intramuraal taken doen. Dat is een logische
aansluiting op de ontwikkelingen. Ook over dit artikel geven wij een positief advies.
Art. 17 Right to Challenge
Het ‘Right to challenge’ houdt in dat burgerinitiatieven buiten de gebaande paden in aanmerking
kunnen komen voor subsidie. In grote lijn omarmen we het principe, maar we vinden dat de regels
buiten proportie zijn. In de huidige vorm werpen de regels grote drempels op voor mensen die van
dit ‘recht’ gebruik willen maken. Om een paar voorbeelden te noemen: zij moeten hun plan
uitvoeren als rechtspersoon, hieruit moet blijken dat zij de uitvoering beter kunnen doen dan de
gemeente, het moet door ten minste 3 ingezetenen worden ingediend en de regels veronderstellen
dat de continuïteit wordt gegarandeerd. Dit laatste punt sluit bij voorbaat eenmalige projecten uit.
Dit kan ontmoedigend werken op potentiële indieners van plannen. Door de strikte regels is de
mogelijkheid om ‘uit te dagen’ (‘to challenge’, een beetje ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’) sterk
ingeperkt, terwijl dat wel de oorspronkelijke insteek van het plan was. We kunnen ons echter wel
voorstellen dat de gemeente kwalitatief ondeugdelijke plannen wil kunnen uitsluiten.
Om een meer concreet advies te kunnen geven over het ‘right to challenge’ zouden wij graag over
meer informatie beschikken, in het bijzonder het onderliggende stuk waarop dit artikel gebaseerd is.
Wij hebben verder besloten geen advies uit te brengen over de technische wijzigingen in de versie
van 20 januari 2017.
Met vriendelijke groet, namens de WMO-adviesraad
Jannie Kamerman
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