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Raalte, 16 mei 2019

Geacht college,
De gemeente Raalte heeft de Wmo-raad Raalte in het bezit gesteld van het ‘Concept
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2017 (2e wijziging)’ en
verzocht hierop een advies te geven.
Graag brengt de Wmo-raad Raalte een advies uit over uw voorstellen tot wijziging van de
verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Raalte 2017.
Algemeen
Wederom worden de gemeenten in Nederland geconfronteerd met de uitvoeringsgevolgen
van een regeringsbesluit omtrent een bijstelling in de uitvoering van de maatschappelijke
ondersteuning.
De centrale overheid neemt besluiten en brengt de uitvoerings- en financiële consequenties
hiervan ten laste van de gemeenten.
Zij beperkt ons inziens zo de gemeenten in de vormgeving van de inhoud van de Wmo, de
wet op de Jeugdhulpverlening en de Participatiewet, zonder zelf de financiële
verantwoordelijkheid hiervoor te nemen.
Wij steunen de gemeente Raalte en haar koepelorganisatie, de VNG, in haar eventuele
signalen hieromtrent naar de landelijke overheid. Als men gemeentelijke regie wenselijk acht
moet men die ook financieel faciliteren en respecteren.
Advies
De Wmo-raad Raalte ondersteunt de keuze van het college om een abonnementstarief in te
voeren van maximaal 17,50 euro eigen bijdrage per 4 weken binnen de Wmo.
Dit zal, naar verwachting, leiden tot een uitbreiding van cliënten die een beroep zullen doen
op passende zorg en ondersteuning, waarmee de balans tussen de toegankelijkheid van de
ondersteuning en de beheersbaarheid van de collectieve zorguitgaven van de gemeente
Raalte ter discussie komen.
Wij ondersteunen het college daarom in haar keuze de eigen bijdrage niet langer te
verminderen met 15%, waarmee zij aansluit bij de landelijke invoering van een
abonnementstarief.
De Wmo-raad Raalte verzoekt het college de gevolgen hiervan voor de minima helder en in
voor hen begrijpelijke taal te communiceren en hen proactief te wijzen op de mogelijkheid
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van compensatie via de collectieve zorgverzekeringsregeling voor minima van de gemeente,
waarbij het gemeentelijke pakket de eigen bijdrage volledig vergoed.
Op deze wijze achten wij een verhoging van 2,62 euro per 4 weken acceptabel en binnen de
marges.
Het college dient erop toe te zien dat het omlaag brengen van de zorgkosten voor de
middeninkomens via deze regeling niet ten laste wordt gebracht van de minima.
Een overweging m.b.t. de eigen bijdrage aanpassingen eigen woning is om deze eenmalig te
verstrekken.
Bij nieuwe woningen kan een aanpassing in het bestek opgenomen worden en zo
meegefinancierd worden.
Ons advies is voor huurwoningen of koopwoningen geen onderscheid meer te maken.
De toetsingscriteria die gehanteerd worden voor noodzakelijke aanpassingen dienen voor
beide situaties eenduidig en hetzelfde te zijn. Ook als de aanvraag achteraf plaatsvindt, is
toetsing van de noodzaak de belangrijkste maatstaf.
Ter vereenvoudiging van de regeling valt te overwegen minimale standaardbedragen vast te
stellen voor aanpassing van keuken, toilet, trap en de woning.
Deze criteria dienen expliciet vermeld te worden bij vastlegging van de regeling.
Communicatie
Wij achten het van groot belang een zo breed mogelijke doelgroep over deze bijstellingen te
informeren. Het is essentieel deze regeling en haar gevolgen in heldere Jip en Janneke taal
onder de aandacht te brengen van de inwoners van de gemeente Raalte.
Extra verheldering over deze regeling én de gevolgen voor de doelgroep van jeugdigen onder
de leeftijd van 18 jaar en hun ouders achten wij zeer gewenst.
Wij wensen u veel wijsheid en succes toe in de uitvoering van dit alles.
Met vriendelijke groet,
Namens de Wmo-raad Raalte
i/o
Lex van der Grift, voorzitter Wmo-raad Raalte
cc.: raadsleden Wmo-raad Raalte
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