
10-01-2018 
 
Advies op wijzigingen Wmo verordening 2018 
 
Geacht College, 
 
De Sociale adviesraad heeft vlak voor de Kerstvakantie de vraag gekregen om te adviseren over enkele 
aanpassingen in de verordening en beleidsregels voor de Wmo 2018. Gezien de vakantietijd hebben 
we globaal naar de wijzigingen kunnen kijken en geen raadpleging kunnen hebben van cliëntervaringen 
via cliëntorganisaties. 
 
Veel van de wijzigingen zijn rechtsreeks overgenomen vanuit de VNG modelverordening maar er is ook 
een aantal aanvullende voorstellen voor wijziging. 
 
Op de volgende punten adviseren wij het College de wijzigingen nog eens in ogenschouw te nemen. 
 
Met betrekking tot de Beleidsregels: 
 
1. 
 
Artikel 12 lid 3b: hier zijn bepalingen toegevoegd op grond waarvan de gemeente Waalwijk de 
toekenning van een Persoonsgebonden budget kan weigeren. Er staat nu heel expliciet dat een burger 
“ moet verschijnen op de afspraak.” 
 
Commentaar: 
 
Deze formulering suggereert dat de burger altijd op het gemeentekantoor moet komen voor dat 
betreffende gesprek. Terwijl in het beleid van het team Wijz juist is opgenomen dat men in onderling 
overleg afspreekt waar het gesprek wordt gehouden. Juist voor mensen die een pgb nemen om de 
eigen regie thuis te houden, zoals mensen die permanent in een rolstoel zitten, kan het een hele 
onderneming zijn om naar het gemeentekantoor te gaan. Laat dat dus aan degenen over die de 
afspraak zelf maken.  
 
Advies: 
 
Pas de formulering aan zodat er geen misverstand over kan bestaan dat het gesprek zowel op het 
gemeentekantoor als bij mensen thuis plaats kan vinden. 
 
2. 
 
Artikel 12 lid 3f: hier worden nieuwe criteria toegevoegd voor weigeren van een PGB. Goede kwaliteit 
zowel als het criterium toereikendheid worden echter niet gedefinieerd of geoperationaliseerd. Dit 
zou willekeur in de hand kunnen roepen bij het weigeren van een PGB door de gemeente. 
 
Commentaar: 
 
De SAR acht het recht dat in de Wmo is opgenomen dat burgers ook kunnen kiezen voor een 
Persoonsgebonden budget om de ondersteuning zelf te regelen zeer belangrijk. Het is een aanvulling 
op de verstrekkingen in natura en sluit uitstekend aan bij de doelstelling van het bredere beleid in 
Waalwijk dat burgers zelf de regie kunnen nemen om in hun ondersteuningsbehoefte te voorzien.  De 
Adviesraad krijgt uit enkele aanvullingen het beeld dat het aanvragen van een PGB ontmoedigd zou 



moeten worden. Dat vindt zij niet nodig of wenselijk. De wijzigingen dat aanbieders niet zelf zaken 
kunnen regelen voor PGB-houders ondersteunen wij om fraudegevoeligheid te vermijden.  
 
Advies: 
 
De SAR adviseert om lid 3f weg te laten of in een aanvullende tekst in een toelichting verder te 
operationaliseren voor de besluitvorming waarbij van dit artikel alleen in zeer extreme gevallen 
gebruik gemaakt zal worden. De SAR volgt graag de uitvoering van dit artikel over 2018 en wordt graag 
geïnformeerd hoe vaak en op welke gronden een afwijzing heeft plaatsgevonden. 
 
De SAR adviseert overigens om ook onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) een ondersteunende rol 
te laten vervullen voor budgethouders zowel bij de aanvraag als ook de besteding van het PGB 
waarmee de OCO ook kan bijdragen om de eventuele eenzijdige invloed van een aanbieder op de PGB 
houder te voorkomen. 
 
3. 
 
Artikel 12a lid 4: Er wordt hier gekozen om geen vrij besteedbaar bedrag toe te staan aan de houders 
van een pgb.  Gebruikelijk is dat wel te doen tot een maximum van 3% van het budget. Een persoon 
met een chronische beperking kan dit bijv besteden aan kleine attenties of andere kleine uitgaven die 
niet aan een zorgaanbieder worden uitgegeven. 
 
Commentaar: 
 
Zie hierboven voor ons standpunt over de uitvoering van het PGB.  
 
Advies: 
 
Sta een vrij besteedbaar bedrag toe van max 3% van het budget op jaarbasis of de equivalent van de 
budgetperiode. 
 
4. 
 
Artikel 14 lid 2: hier is toegevoegd ‘ het houden van een cliëntervaringsonderzoek’ . Eerst stond er 
alleen een cliëntervaringsonderzoek. Dit suggereert dat de gemeente zelf een onderzoek gaat doen 
onder cliënten van elke aanbieder.  
 
Commentaar: 
 
De SAR juicht uiteraard toe dat de ervaringen van cliënten gedegen worden onderzocht en betrokken 
worden bij de evaluatie van de impact van het beleid van de gemeente. De SAR vraagt zich echter in 
de operationalisering af hoe zich dat verhoudt tot de verantwoordelijkheid van aanbieders zelf die al 
op basis van de Kwaliteitswet onderzoek moeten doen en daarover moeten publiceren in afstemming 
met de cliëntenraad van hun organisatie. Is dit niet dubbel op? 
 
Advies: verhelderen in toelichting hoe hieraan invulling wordt gegeven met gebruikmaken van reeds 
te houden onderzoeken. 
 
5. 
 
Artikel 21: de gemeente gaat praten met een aanbieder om de kwaliteit te controleren.  
 



Commentaar: 
 
De SAR ondersteunt dat dit op een regelmatige basis gebeurt waarmee ook de medewerkers van de 
gemeente meer zicht krijgen op de uitvoering.   
 
Advies: 
 
De SAR adviseert om hierbij aan te vullen dat de gemeente bij dat contact ook de cliëntenraad of een 
Cliëntenvertegenwoording bij voorkeur in dat overleg wordt betrokken. 
 
6.  
 
Het is de SAR uit de wijzigingen niet duidelijk geworden of er in de verordening ook wat wijzigt in de 
vergoedingsregeling voor mensen met een (ernstige) chronische ziekte of een kind met een langdurige 
beperking in de extra kosten die zij hebben in hun levensonderhoud.  
 
Advies: in toelichting aangeven  of hier iets in verandert en hoe hier in Waalwijk invulling aan wordt 
gegeven als invulling aan de voormalige landelijke regeling Tegemoetkoming meerkosten Chronische 
ziekte. 
 
 
 
Wijzigingen in de verordening. 
 
1. 
 
Art 3.4 
 
Bij de voorbeelden van cliëntondersteuning die de gemeente inkoopt naast de algemene 
ondersteuning bij Contour de Twern, wordt de OCO genoemd voor speciale doelgroepen zoals voor 
dementie. De SAR mist in dat rijtje de speciale cliëntondersteuning voor mensen met een 
(verstandelijke) beperking en waar die wordt ingekocht als de algemene OCO niet toereikend is. 
 
2. In par 3.4.1 wordt verwezen naar bijlage 7 maar die is er niet. 
 
3. In par 2.5 staat alleen in een heel kort zinnetje dat bezwaar en beroep mogelijk is tegen een 
beslissing. Het is niet duidelijk of dit tegen het besluit van het CAK is voor de vaststelling van de eigen 
bijdrage of voor het besluit van de gemeente om een gevraagde voorziening niet toe te kennen. 
 
Al eerder heeft de SAR gewezen op de noodzaak van een klantvriendelijke en laagdrempelige bezwaar 
en beroepsprocedure tegen een besluit om bepaalde zorg niet te verlenen (maatwerk).  
 
Advies: deze zin uitbreiden om die procedure te beschrijven incl. termijnen.  
 
4. 
 
Praktische mantelzorgondersteuning: prima pilot die loopt van 2018 tot medio 2019. Compliment 
wordt uitgekeerd via een keuze voor max 3 dagdelen. 
 
Commentaar: 
 



De SAR ondersteunt deze pilot en wil graag op de hoogte gesteld worden van de uitkomsten. We gaan 
er van uit dat dit uitsluitend aanvullend is op de mantelzorgondersteuning door kort verblijf van de 
persoon waarvoor gezorgd wordt zoals opgenomen als maatwerkvoorziening bij ondersteuning van de 
mantelzorger. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jan van Run-Kvist 
Voorzitter sociale adviesraad Waalwijk 


