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Geachte leden van de Wmo-raad,
Wij danken u hartelijk voor uw advies inzake de ‘Concept Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Raalte 2017 (2e wijziging), welke wij op 17 mei 2019 van u hebben ontvangen. In deze brief
geven wij onze reactie. Uw advies en deze brief worden ter informatie aan de gemeenteraad
aangeboden bij de behandeling van de Verordening.
Algemeen
In uw advies plaatst u een kritische noot bij (het proces rondom) de invoering van het abonnementstarief
en de wijze waarop de centrale overheid de financiële verantwoordelijkheid van haar besluiten bij de
gemeenten legt. Uw standpunt en kritiek worden door het college herkend en gedeeld. U geeft aan de
gemeente Raalte en de VNG te ondersteunen in haar signalen hieromtrent naar de landelijke overheid.
Reactie op uw advies
In deze brief geven wij onze reactie op uw advies.
Invoering abonnementstarief
U spreekt uw steun uit om de Wmo eigen bijdrage niet langer met 15% te verminderen, nu met de
invoering van het abonnementstarief de balans tussen de toegankelijkheid van de ondersteuning en de
beheersbaarheid van de collectieve zorguitgaven ter discussie komt.
Communicatie
In uw advies vraagt u het college de gevolgen hiervan voor de minima helder en in begrijpelijke taal te
communiceren. Ook vraagt u het college de minima proactief te wijzen op de mogelijkheid van
compensatie via de collectieve zorgverzekering. Wij volgen uw advies hierin op.
(Eigen bijdrage) woningaanpassingen
Wij danken u voor de suggesties die u geeft bij de aanpassingen van huur – en koopwoningen. U stelt
dat het college kan overwegen de eigen bijdrage aanpassingen eigen woning eenmalig te verstrekken.
Bij nieuwe woningen kan een aanpassing in het bestek opgenomen worden en zo meegefinancierd
worden. Vooropgesteld moet worden dat van een inwoner niet vereist mag worden dat hij preventief
maatregelen treft en investeringen doet om te voorkomen dat toekomstige onzekere gebeurtenissen in
zijn gezondheidstoestand leiden tot een beroep op maatschappelijke ondersteuning.
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De Wmo 2015 biedt daarentegen wel ruimte om van inwoners te eisen dat zij bij het doen van een
aanschaf of bij een verhuizing rekening houden met de al aanwezige beperkingen en de redelijkerwijs
te verwachten ontwikkeling hiervan.1 Het hiervoor overwogene wordt dan ook betrokken in onze
beoordeling een inwoner al dan niet te compenseren.
U adviseert om geen onderscheid in huur- en koopwoningen te maken en de toetsingscriteria voor de
noodzakelijke aanpassingen voor beide situaties eenduidig te laten zijn. Dit is nu al het geval: wij maken
ook nu geen onderscheid in huur- en koopwoningen en willen dit ook niet gaan doen. Dit betekent dus
dat de toetsingscriteria in alle gevallen hetzelfde zijn en zullen blijven.
U meent dat de toetsing van de noodzaak de belangrijkste maatstaf is, ook als de aanvraag achteraf
plaatsvindt. Recente jurisprudentie heeft uitgewezen dat de noodzaak tot het treffen van de voorziening
niet langer aanwezig is, indien de gevraagde voorziening op het moment van de aanvraag is
gerealiseerd. De verordening is hierop aangepast.
Tot slot stelt u voor minimale standaardbedragen vast te stellen voor de aanpassing van de keuken,
toilet, trap en de woning. De Wmo 2015 kent geen uniforme aanpak. De Wmo 2015 bepaalt dat de
ondersteuning passend moet zijn en moet aansluiten op de behoefte en specifieke situatie van de
aanvrager. Wij bekijken altijd wat de individuele aanvrager nodig heeft. De zorg en ondersteuning
organiseren we rond de wensen en behoeften van de inwoner. Dat is maatwerk. Maatwerk in de aard
én omvang van de voorziening. Dit uitgangspunt strookt niet met minimale standaardbedragen voor de
aanpassing van een volledige keuken en woning, temeer nu elke situatie anders is. Voor de standaard
(veelal kleinere) woningaanpassingen, zoals een drempelhulp, opklapbare beugel en een traplift,
hanteren we wel maximumbedragen, indien de inwoner voor een persoonsgebonden budget kiest. Dat
is namelijk het bedrag dat de gemeente zou betalen voor de hulp die nodig is (hulp in natura-tarief).
Tot slot
Wij danken u voor uw inbreng. Fijn te vernemen dat u graag meedenkt en we op eenzelfde lijn zitten.
Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht u naar aanleiding van deze
brief nog vragen hebben, dan kunt u gerust contact opnemen met Marieke Nass. Haar gegevens staan
bovenaan deze brief vermeld.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

de secretaris
Karin Cornelissen

de burgemeester
Martijn Dadema

1 Zie o.m. CrvB 22 augustus 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2603.

