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ADVIES œmo
 oçlvltzfoo
 Betreft: keuzenota Wmo beleidsplan 2012-2015 Hjjje om
 Aan: College B&W gemeente Hillegom
 Datum 13 oktober 2011
 lnleidinq
 Als vervolg op de eerder door de gemeenteraad vastgestelde startnotitie is door het College ter
 advisering de keuzenota Wmo beleidsplan 2012-2015 aan de Wmo-adviesraad voorgelegd. Het
 eerste deel is een gezamenlijk stuk voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en
 Teylingen en het tweede deel, de ''couleur Iocale/'is specifiek voor de gemeente Hillegom
 geschreven.
 Na vaststelling van de keuzenota worden de keuzes uitgewerkt in het Beleidsplan, waarin ook
 opgenomen een Plan van Aanpak.
 Wij geven u eerst een overzicht van onze adviezen, waarna wij onze werkwijze vermelden en een
 aantal kanttekeningen noemen die de grondslag vormen voor onze adviezen.
 1
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Adviezen
 Mede op grond van hierna vermelde kanttekeningen willen wij u de volgende adviezen geven:
 1. Op korte termijn staan ons grote veranderingen in de sociale wetgeving en organisatie van
 maatschappelijke ondersteuning te wachten. Wij noemen:
 - overdracht deel begeleiding AWBZ
 overdracht jeugdzorg
 wijzigingen eigen bijdragen maatschappelijke opvang
 overheveling hulpmiddelen
 cliëntondersteuning gehandicapten
 wet werken naar vermogen
 passend onderwijs
 Deze veranderingen vragen om een nieuwe rol van de gemeente en stelt haar voor nieuwe
 taken cq uitdagingen.
 Wij missen in de keuzenota een opsomming van deze nieuwe ontwikkelingen en in hoeverre
 hier bij de keuzenota al rekening is gehouden en vooral ook de wijze waarop de gemeente de
 onderlinge samenhang denkt te regelen. Wij adviseren hier een apart hoofdstuk over op te
 ne m e n .
 Uit te gaan van scenario 4: Kanteien en verbreden zoals beschreven op bI.8 algemeen
 gedeelte:
 (..)In die zin vindt er een kanteling plaats van aanbodsturing naar vraagsturing gebaseerd
 op maatwerk. Bovendien staat niet de beperking van de burger centraal maarjuist datgene
 |at iemand nog wel kan.(...)
 3. (blz. 19 algemeen deel):
 Voorstel: ''Vanuit de bestaande situatie een veranderingsproces in te gaan richting: het
 netwerk als basis''.
 Wij adviseren om niet onvoorwaardelijk te Ieunen op het maatschappelijk middenveld.
 4, De op bladzijde 20 (alg. deel) gedane voorstellen aan te nemen, waarbij het principe van
 wederkerigheid in de Wmo slechts zeer voorzichtig moet worden toegepast en niet als
 sanctie mag worden gebruikt. Deze voorstellen zijn:
 Uitwerking geven aan een sluitend aanbod van algemene en collectieve voorzieningen zodat
 deze beter ingezet kunnen worden ter verlîchting van de individuele voorzieningen
 Het toepassen van het principe van wederkerigheid in de Wmo.
 Bij het toepassen van wederkerigheid in de Wmo uitgaan van het belonen van
 gewenst gedrag in plaats van het straffen van ongewenst gedrag.
 - Het beloningssysteem voor sociale wederkerigheid verder uit te werken en te
 presenteren in het meerjaren Wmo beleidsplan.
 In de keuzenota melding te maken van het feit dat de staatssecretaris van Volksgezondheid,
 Welzijn en Sport voornemens is geen volledige keuzevrijheid tussen PGB en zorg in natura
 toe te staan en dat de gemeente hierover een afwegingskader moet maken.
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Werkwiize wmo-udviesruud
 In augustus en begin september zijn enkele gesprekken geweest over mogelijke keuzes die in de
 keuzenota zouden kunnen staan. In onze vergadering van 5 september deelde de beleidsambtenaar
 mee dat de keuzenota, in tegenspraak tot eerdere berichten, zou worden opgesteld in
 samenwerking met de gemeenten Teylingen, Lisse en Noordwijkerhout.
 Op 30 september hebben wij deze gezamenlîjke keuzenota ontvangen, waarna in onze vergadering
 van 3 oktober de beleidsambtenaar een toelichting heeft gegeven. In een extra vergadering van 10
 oktober is tenslotte de nota opnieuw besproken, waarna een definitief advies kon worden opgesteld.
 Bij dit definitieve advies hebben wij ook rekening gehouden met de volgende documenten:
 e' Brief staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mevrouw Veldhuijzen van
 Zanten, gedateerd 23 september 2011, met als onderwerp 'fdecentralisatie taken naar en
 groei in de Wmo''
 * Voorgenomen wetswijzigingen in de Wmo met betrekking tot wijzigingen în de
 maatschappelijke opvang
 @ Brief staatssecretarissen Veldhuijzen van Zanten (VWS)en Teeven, Justitie, gedateerd 30
 september 2011, met als onderwerp ''stelselwijziging zorg voor jeugd''
 * Reactie op deze brief van de VNG gedateerd 4 oktober 2011
 * Persbericht 7 oktober 2011 inzake het betrekken van het eigen vermogen bij het bepalen van
 de eigen bijdrage.
 Wij geven u hieronder een overzicht van de belangrijkste opmerkingen, waafvan een aantal mede
 hebben geleid tot ons advies. Daarbij verwijzen wij soms naar een brief, waarmee bedoeld wordt de
 brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten: '/decentralisatie taken naar en groei in de Wmo/'.
 4

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 11

Z-11-08560   1.1 Post In - 20411



Kunttekeninqen bii de keqzqnotu
 In de brieven die wij naast de keuzenota hebben gelegd, staan een behoorlijk aantal nieuwe
 ontwikkelingen en taken die naar de gemeente gaan, zoals:
 overdracht deel begeleiding AWBZ
 overdracht jeugdzorg
 wijzigingen eigen bijdragen maatschappelijke opvang
 overheveling hulpmiddelen
 cliëntondersteuning gehandicapten
 wet werken naar vermogen
 passend onderwijs
 Het ene punt is uiteraard belangrijker en urgenter dan het andere, maar wij missen in de
 keuzenota een opsomming van deze nieuwe ontwikkelingen en in hoeverre hier bij de
 keuzenota al rekening is gehouden.
 Wat in ieder geval ook ontbreekt is op welke wijze de gemeente de onderlinge samenhang
 denkt te regelen, een punt waar de staatssecretaris in haar brief van 23 september op
 hamert. Eigenlijk had dit eerst beschreven moeten zijn voordat dit in de keuzenota verder
 werd uitgewerkt. Dit zou een bijna onmogelijke zaak zijn geweest, maar we willen graag dat
 in de keuzenota een apart hoofdstuk hieraan wordt gewijd.
 Wij zijn zeer erkentelijk voor het feit dat wij al in een redelijk vroeg stadium zijn betrokken bij
 de totstandkoming van deze nota. Anderzijds vinden we het teleurstellend dat de ons
 gegeven adviestermijn van 2 ($4 week eigenlijk te kort is voor een goed afgewogen advies. We
 hebben begrip voor de argumenten hiervoor, maar het heeft onze adviesraad bestaande uit
 vrijwilligers voor een bijna onmogelijke opgave gesteld.
 We vrezen dat in de keuzenota onderschat wordt hoeveel tijd en inzet van mensen en
 middelen het zal kosten om uiteindelijk het doel van de kanteling te bereiken. Dit moment
 zal naar ons idee Iater zijn dan 2015, en we vinden het jammer dat niet ook de doelen zijn
 gesteld voor eind 2015 als toetsing voor de voortgang.
 De reden van de kanteling zoals die Iandelijk wordt georganiseerd komt in de nota weinig uit
 de verf: het is eigenlijk een correctie op een onjuiste uitvoering van de Wmo, met name wat
 betreft het compensatiebeginsel.
 Wij adviseren dringend om bij de uitwerking van het plan van aanpak ook voor ieder
 onderdeel een communicatieplan richting burger (klant) op te nemen.
 6. Wij vinden het opvallend dat de inbreng van organisaties op deze keuzenota beperkt is
 gebleven. Het is ons bekend dat in de conceptfase belangrijke spelers op het maatschappelijk
 middenveld zoals bijvoorbeeld het maatschappelijk werk niet zijn betrokken.
 In de nota wordt gekozen om de gemeente de rol als regisseur op zich te Iaten nemen en het
 maatschappelijk middenveld (mm) de uitvoering van de Wmo in handen te geven, inclusief
 ''het gesprek'' en ''het arrangement/'. De Wmo-adviesraad is van mening dat dit geen
 wenselijke situatie is omdat
 het mm eigen (financiële) belangen heeft bij de uitvoering en om die reden (wellicht)
 niet het belang van de klant voorop stelt
 het mm nog niet is voorbereid op de taak/rol die haar wordt toebedeeld. Hierdoor is
 nog niet duidelijk of het risico dat daarmee gelopen wordt beheersbaar is vanuit de
 5
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ge mee nte .
 Bovendien is uit de nota niet duidelijk geworden hoe de gemeente invulling gaat geven aan
 de regierol welke kansen en bedreigingen daarbij spelen, en wie bijvoorbeeld daadwerkelijk
 verantwoordelijk is voor het ''arrangement/'. Ook hier zijn keuzen te maken. Indien het
 vooral een beleidsmatige sturing wordt waarbij weinig voeling is met de dagelijkse praktijk,
 denken wij dat dit niet in het belang van de burger zal uitpakken
 8. Er ontbreekt een evaluatie van het Wmo beleid in de gemeente Hillegom in de zin van een
 terugblik aan de hand van de vorige beleidsnota. Er is wel een benchmarkrapportage over
 2010, maar deze wordt voor dit doel als onvoldoende gezien. Een evaluatie kan helpen bij
 het maken van de keuzen,
 AlRemeen deel:
 9. Het is duidelijk dat dit stuk in eerste instantie is geschreven voor drie gemeenten. De tekst
 zoals aan ons is voorgelegd spreekt regelmatig over drie in plaats van vier gemeenten. Dit zal
 in de definitieve versie worden gecorrigeerd.
 Ook is er een spanningsveld tussen het algemene deel (AD) en de ''couleur locale?'(CL). Zo
 wordt in het AD (blz. 17) gesproken over Preventie en in de CL niet, en wordt er in het AD
 (blz. 18) gesproken over multidisciplinaire teams en in de CL staat in het schema op blz. 10
 alleen de Wmoconsulent en is nergens iets te vinden over het multidiscipiinaire team.
 10. Regelmatîg wordt gesproken over De Kanteling en het invoegen van de AWBz-begeleiding in
 de Wmo, maar ook bijvoorbeeld de Jeugdzorg gaat over naar de Wmo. We pleiten er voor
 dat ook dit waar mogelijk wordt genoemd naast de AWBZ.
 11. We zijn van mening dat een besiuit over eigen bijdragen/eigen aandeel en over
 woningaanpassingen in de keuzenota en straks in de beleidsnota moet worden verwerkt. Dit
 hebben wij ook al aangegeven in onze adviezen over beide notities van de ISD.
 12. In de ons voorgelegde conceptversie roept de tabel in hoofdstuk 3 (blz. 8) veel vragen op,
 terwijl de antwoorden in hoofdstuk 4 staan. Het Iijkt ons beter deze volgorde te veranderen.
 13. (blz.9) bij de uitwerking van de Wet Werken naar Vermogen moet naar onze mening goed
 gelet worden op de controlefunctie van de gemeenteraden.
 14. (blz.9) wat de AWBZ betreft wordt een deel op (sublregionaal niveau opgepakt en een deel
 wordt uitgevoerd door de gemeente. Waarschijnlijk wordt hiermee bedoeld dat de
 gemeente de dossiers zonder indicatie uitvoert, maar dit moet naar onze mening duidelijker
 in de tekst worden opgenomen.
 15, (bIz.10) onder 4.2 wordt er over gesproken dat er ook samengewerkt moet worden op
 aanpalende beleidsterreinen. Dit betekent dat er gemeentelijk gereorganiseerd moet
 worden, maar er zullen ook antwoorden gegeven moeten worden op bevoegdheden als//wie
 krijgt inzage in het dossier'',
 16. Er wordt regelmatig gesproken over de padicipatie van de burger en het gebruiken van
 netwerken, etc. Het is echter de vraag of dat in deze tijd realistisch is. Contacten zijn vluchtig
 en instituties als kerken zijn gemarginaliseerd.
 17. (blz.11) De kosten voor het omscholen en opleiden van medewerkers die de
 ''keukentafelgesprekken'' voeren, worden al snel onderschat.
 6
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18. (blz.11) Er wordt onder 4.5 gesproken over organisaties die een belangrijke rol spelen , maar
 wie coördineert dit? Wij gaan er van uit dat de Wmoconsulent dit doet.
 19. (bIz.12) Er staat:
 (...)Door ook de individuele begeleiding als ''product''onder te brengen bij de ISD
 Bollenstreek, ontstaan er voor deze organisatie mogelijkheden de dienstverlening verder te
 verbreden en een allround speler te worden. Overigens geldt dit alleen voor de individuele
 voorzieningen (...)
 Wij zijn van mening dat dit ook een keuze is die aan de gemeenteraad moet worden
 voorgelegd.
 Zelf zijn wij er niet zonder meer van overtuigd dat het een goede zaak is dat het takenpakket
 van de ISD wordt uitgebreid. De ISD is een uitvoerende instantie en geen productvoerder.
 20, (blz.12) We hebben aarzelingen bij het volledig Ieunen op het mm. De organisaties hebben
 ook te maken met marktwerking, concurrentie en ''waterdichte schotten onderling''.
 21. We gaan er van uit dat er geen Europese aanbestedingsplicht Is bij het betrekken van het
 maatschappelijk middenveld (2B diensten), maar willen hierover graag zekerheid.
 22. (bIz.17) in het schema wordt gesproken over preventieve voorzieningen. We kunnen ons
 daar niets bij voorstellen en stellen dan ook voor dit te laten vervallen. Zie ook onze
 opmerking over het spanningsveld tussen AD en CL.
 23. (bIz.18) Er staat dat het absolute meerwaarde heeft vanuit een multidisciplinaire
 samenwerking te bekijken wie het beste het gesprek kan voeren.
 In de CL wordt nergens gesproken over een multidisciplinaire samenwerking en het staat ook
 niet in het schema.
 Wij vinden dat er helderheid moet zijn over het doel van de Wmoconsulent en dat de
 Wmoconsulent alleen voor Hillegom moet worden afgewogen tegenover een
 multidisciplinair team voor alle vier gemeenten gezamenlijk.
 24. (bIz.20) Bij wederkerigheid in het kader van hulpverlening overschrijd je al snel een grens.
 Het moet nadrukkelijk niet gepresenteerd worden als sanctiemiddel, maar als beloning.
 25, (bIz.21) enerzijds wordt gesproken over onduidelijkheid omtrent de toekomst van het PGB
 onder de werking van de Wmo, anderzijds wordt voorgesteld het PGB onder de werking van
 de Wmo te stimuleren. Dit Iijkt in tegenspraak; vermoedelijk is in de eerste zin AWBZ
 bedoe Id .
 26. We pleiten er voor bij het PGB scherpere richtlijnen op te stellen (100% controle bij
 budgetten boven f 2.500, vooraf toestemming voor vergoeding hulp in het buitenland, etc.)
 Er moet worden vastgelegd wie de hoogte bepaalt van het PGB. Nu gebeurt dat door de ISD, maar
 niet alle voorzieningen die straks uit het PGB worden betaald zijn individuele voorzieningen. In dit
 verband willen wij verwijzen naar de brief waarin o.a. staat:
 (blz.3)
 Ik ben voornemens om gemeenten niet ianger te verplichten om naast een voorziening in natura de keuze voor een pgb te
 bieden. Gemeenten kunnen dan zelf bepalen - door dit in hun verordening op te nemen - wanneer een burger voor een pgb
 in aanmerking komt.
 (b!z.8)
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Door met een gekantelde werkwijze irwulling te geven aan individueel maatwerk kunnen gemeenten het pgb aanbieden in
 die gevallen waarin dat meerwaarde heef't. Het Transitiebureau zal gemeenten faciliteren bij hun beleidsvorming
 aangaande het pgb, onder andere door samen met Per Saldo een handreiking over dit onderwerp uit te brengen. In deze
 handreiking zal onder meer een afwegingskader worden opgenomen, die gemeenten kunnen gebruiken om te bepalen
 wanneer zij al dan niet een pgb In willen zetten.
 Hieruit blijkt naar onze mening dat klanten niet meer de volledîge keuzevrijheid krijgen over PGB of
 zorg in natura en dat de gemeenten een afwegingskader moeten opstellen. Wij willen dit punt graag
 in de keuzenota opgenomen zîen.
 27. (bIz.25) er komt straks een nieuwe categorie ''Schrijnende gevallen'': degenen die door het
 instellen van een toets voor het gezinsinkomen gekort worden op uitkeringen omdat
 bijvoorbeeld een kind een Wwv-uitkering heeft. We hopen dat de gemeente er in zal slagen
 deze gezinnen (en met name de kinderenj niet in een negatieve spiraal te Iaten komen waar
 ze niet meer uit komen.
 Couleur Iocale
 28. (bIz.6) Cluster 3: hoe stelt men zich de rol voor bij de preventie en nazorg? Dit is niet
 uitgewerkt. Er komt pas zicht op de probleemgevallen als er aangifte wordt gedaan of
 klachten ingediend. Misschien een voorlichtingscampagne à Ia ''die pet past ons allemaal''?
 29. Nazorg betekent dat men moet weten wie waar is ondergebracht. Instanties in Leiden zullen
 hun kennis over Hillegomse burgers moeten delen, maar dit kan stuiten op
 privacyoverwegingen. Een punt waar heel duidelijk maar moeilijk beleid op te voeren is.
 30. (blz.10) na afwijzing van de juridische toets bij individuele voorzieningen moet er opnieuw
 een keukentafelgesprek plaats vinden
 31. In de brief staat over kwaliteitstoezicht het volgende:
 (B1z,4)
 Kwaliteitstoezicht
 lk ben voornemens om het kwaliteitstoezicht in de Wmo volledig bij gemeenten neer te Ieggen; daarmee vervalt
 het IGz-toezicht op ondersteuning uit hoofde van de Wmo.
 Hoe zit dit als de gemeente regisserend is? Naar onze mening valt kwaliteitstoezicht onder de
 gemeente gezien bovenstaand citaat. Dit kan bijvoorbeeld ook gedelegeerd worden naar de
 rekenkamercommissie, maar niet naar het mm.
 32. (bIz.14) Wij pleiten er toch voor om -als er een Wmoconsulent komt- deze consulent in
 dienst van de gemeente te nemen. Op bIz.15 zijn de nadelen genoemd, maar deze zijn naar
 onze mening niet terecht. Zo heeft een Wmoconsulent een coördinerende functie en past
 daarmee ook bij een regisserende gemeente. Het is een specialistische functiez maar dat
 geldt ook als deze in dienst is van een andere organisatie. En soms is enige afstand tot het
 maatschappelijk middenveld juist gewenst, zeker de eerste jaren. Het gevaar van
 partijdigheid is groot in een situatie zoals de gemeente die wil.
 Je mag dan wel regisserend willen zijn, maar je blijft de verantwoordelijkheid houden.
 Daarom mag je cruciale zaken niet zomaar uit handen geven, Degene die het
 ''keukentafelgesprek'' voert is crucîaal, in feite de hele spil, die bovendien alles op het gebied
 van gezondheidszorg, voorzieningen, sociale kaart, etc. moet weten en onafhankelif'k moet
 ziin ten opzichte van de uitvoerinq door het mautschappelii'k ml'ddenveld.
 in de brief wordt o.a. het volgende hierover geschreven:
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(blz.2)
 Een gemeenteambtenaar staat in de keten van overheden het dlchtst bij de burger. Dit maakt het makkelijker om
 contact te maken met mensen en om rekening te houden met hun persoonlijke situatie. Daarmee is hij beter in
 staat om maatwerk te leveren en te komen tot een bij de behoefte van de cliënt passend aanbod. Verder kan een
 gemeenteambtenaar door een gesprek aan de keukentafel'' samen met de burger tot een integrale oplossing
 komen.
 Zou hieruit niet geconcludeerd kunnen worden dat de Wmoconsulent een
 gemeenteambtenaar moet zijn?
 33. Als toch besloten wordt de Wmoconsulent bij een organisatie onder te brengen, dan Iijkt het
 ons beter dat deze organisatie wordt uitgesloten van uitvoerend werk met betrekking tot
 zaken die door de Wmoconsulent zijn aangedragen.
 34. (bIz.19) een behandeltermijn van 3 maanden Iijkt heel Iang. Het is aan te bevelen hier ook de
 wettelijke beslistermijnen te noemen, zodat de termijn van 3 maanden wat betrekkelijker
 wordt.
 35. (b1z.20) Als er geen multidisciplinair team komt, adviseren wij met de vier gemeenten
 onderling een oplossing te vinden voor problemen bij ziekte, vakantie en grote drukte. Dit
 heeft onze voorkeur boven vewangende inzet door Participe (Alphen a/d Rijn), omdat in
 onze optie er veel meer contact is met de organisaties en betrokkenen ook beter op de
 hoogte zijn van de sociale kaart en speciale regels binnen bijvoorbeeld de gemeente
 Hillegom.
 36. (blz.26) wij zijn het pertinent oneer?s met de beschril'vl'nq van de situatie ols zou de Wmo-
 adviesraad verteqenwoordiqers hebben t/an ANBO en KBO. In juni 2011 is een
 instellingsbesluit aanvaard door zowel de adviesraad als het College, waarin duidelijk afstand
 is genomen van vertegenwoordiging. Wij vinden het samenvoegen van de adviestrajecten
 principieel onjuist gezien de eenzijdigheid van de vertegenwoordiging bij het
 seniorenpodium. De Wmo-adviesraad is er voor de hele gemeenschap terwijl het
 seniorenpodium een selectieve groep hieruit behelst,
 Wat de gezamenlijke adviezen betreû: indien nodig is er overleg tussen adviesraad en
 seniorenpodium, en het kan zijn dat soms een gezamenlijk advies wordt uitgebracht.
 Platform en adviesraad hebben echter ieder hun eigen verantwoordelijkheid en het kan zijn
 dat daardoor juist tegengestelde adviezen worden uitgebracht.
 Ons is onduidelijk binnen welk burgerparticipatiebeleid de door het College voorgestane
 samenvoeging van het seniorenpodium en Wmo-adviesraad valt. Dit komt in deze nota nogal
 onverwacht uit de Iucht vallen. Mede door deze onduidelijkheid en de voorziene praktische
 problemen bij gezamenlijke advisering zij wij het niet eens met deze keuze.
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