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Duiven 3 oktober 2014 

 

 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Duiven, 

 

De WMO raad heeft de laatste maanden veel tijd, energie en kennis gestopt in de 

adviezen m.b.t. de concept beleidsplannen Maatschappelijke ondersteuning en 

Jeugdhulp en de verordeningen concept verordening Maatschappelijke ondersteuning 

2015 met de daarbij behorende kaders en het concept verordening Jeugdhulp 2015 met 

de daarbij behorende kaders. Daarbij is gebruik gemaakt van adviezen van de 

Landelijke WMO Koepel, het landelijke programma “Aandacht voor iedereen” en 

Zorgbelang Gelderland en een cursus gehad van de Universiteit van Nijmegen afdeling 

recht.  

De WMO raad vindt derhalve de reactie van het college van Burgemeester en 

Wethouders teleurstellend. De reactie is erg globaal en algemeen en veel zaken in de 

toekomst zullen worden uitgewerkt. Er wordt niet concreet ingaan op de opmerkingen, 

argumenten en aandachtspunten van ons advies. We missen een gemotiveerde en 

onderbouwde argumentatie waarop u meent onze adviezen niet mee te nemen. 

 

De WMO raad vraagt zich dan ook af wat het College bedoelt met het volgende citaat 

uit uw reactie: 

“Uw advies geeft voor ons geen aanleiding om de concept Beleidsplannen en concept 

Verordeningen aan te passen en deze zullen ongewijzigd ter vaststelling in de 

raadsprocedure worden gebracht, samen met uw reactie.  

In deze brief gaan we dieper in op de beslispunten die u hebt aangegeven, waarmee 

we gebruik willen maken van uw aanbod om in een vroegtijdig stadium mee te 

denken in de vormgeving van de verdere beleidsuitvoering.” 

 

De WMO raad is van mening dat wij voldoende richting in onze beslispunten en 

conclusie weergeven. Het beoogde doel is in de beleidsnotitie en verordeningen de 

gewenste aanpassingen aan te brengen. 

 

Wij willen nogmaals op hoofdlijnen aangeven wat volgens de WMO raad aangepast 

dient te worden. Voor de details verwijzen we naar de reactie op de adviesaanvraag 

van 3 september 2014. 

 

Clientondersteuning 

 

De gemeente is volgens de nieuwe wet vanaf 1-1-2015 verantwoordelijk voor 

clientondersteuning. Dit geldt voor het gehele sociale domein ook voor die zaken waar 

zij geen invloed op heeft. Volgens diezelfde wet dienen deze zaken per 1-10-2014 

geregeld te zijn.  

De clientondersteuning dient bovendien onafhankelijk te zijn. De afspraken met Mee, 

de Sociale raadslieden en de adviseur zorg en dienstverlening zijn erg mager en 

bestrijken niet het volledige sociale domein. 
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Er wordt geen antwoord gegeven op het feit dat Mee in de sociale teams deelneemt 

en dus dan niet meer onafhankelijk kan zijn. 

 

De WMO raad heeft in het verleden tijdens mondelinge contacten en daarna schriftelijk 

aangegeven dat zij een onafhankelijke clientondersteuning ingevuld wenst te zien. 

Deze onafhankelijke clientondersteuning dient ook ingezet te worden op het moment 

dat de cliënt niet geheel of gedeeltelijk eens is met de geboden zorg. 

Hierdoor kan er veel frustratie en ongenoegen bij de cliënt worden voorkomen. Door 

het regelen van zaken aan de voorkant van het proces  een besparing van werk voor 

de gemeente betekend. 

Derhalve snijdt het mes aan twee kanten. 

 

Volledigheidshalve hebben wij de begripsomschrijving zoals door Zorgbelang 

Gelderland geformuleerd van Clientondersteuning en vertrouwenspersoon 

toegevoegd. 

De WMO raad wil dat de onafhankelijke clientondersteuning conform deze 

begripsomschrijving wordt in gevuld. 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning  

In het kader van de Wmo zijn gemeenten verplicht onafhankelijke informatie, advies 

en ondersteuning te geven aan alle cliënten van de Wmo, Jeugd wet en 

participatiewet. Als we kijken naar de functie van onafhankelijke cliëntondersteuner, 

dan vallen de werkzaamheden uiteen in twee onderdelen:  

1) Informatie, advies en ondersteuning van de burger voorafgaand aan het 

zorgproces en tijdens het zorgproces wanneer het goed gaat: samen met de 

cliënt zijn zorgvraag analyseren en met de burger en met zorgaanbieders 

samen het zorgaanbod samenstellen.  

2) Informatie, advies en ondersteuning van de burger wanneer de burger 

‘knelpunten’ ervaart in zijn zorg. Met name in bijlage 4 van de VNG 

handreiking cliëntondersteuning voor gemeenten (‘bemiddelen en verwijzen 

‘en ‘hulp bij klachten, bezwaar en beroep’)1, wordt op deze onderdelen van 

de onafhankelijke cliëntondersteuning gewezen. Wanneer iemand niet 

tevreden is over de onafhankelijke cliëntondersteuning zoals die standaard 

(tijdens het zorgproces) wordt aangeboden, verplicht de wet gemeenten een 

andere onafhankelijke cliëntondersteuning ter beschikking te stellen.  

 

Wij menen dat dit tweede onderdeel van het werk van de onafhankelijke 

cliëntondersteuner gezien kan worden als vertrouwenswerk binnen het sociale 

domein.  

 

Onafhankelijke vertrouwenspersoon  

Een vertrouwenspersoon is een persoon naar wie een cliënt kan gaan voor kwesties 

die strikt vertrouwelijk zijn.  

De vertrouwenspersoon:  
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- helpt – als iemand vastloopt – bij het helder kunnen formuleren en het goed 

kunnen stellen van vragen: ‘waar loop ik tegen aan en hoe wil ik dat 

oplossen?’;  

- betrekt het netwerk van de burger bij het zoeken naar oplossingen voor zijn  

problemen met zorgaanbieders en /of de gemeente;  

- ondersteunt bij het opstellen van een plan om te komen tot een juiste 

oplossing bij knelpunten en bemiddelt eventueel;  

- organiseert lotgenotencontact, gespreksgroepen en trainingen in 

groepsverband, zowel voor cliënten als voor zorgverleners;  

- ondersteunt vanuit cliëntperspectief, dat betekent dat het belang van cliënten 

voor ons voorop staat;  

- maakt een signaleringsrapportage voor de gemeente(n) en voor 

zorgverleners waarin we een overzicht geven van de ervaren knelpunten en 

richting geven waarin structureel naar verbeteringen kan worden gezocht. Dit 

kan u kosten besparen ten aanzien van klachtenprocedures.  

 

De vertrouwenspersoon staat naast of achter de cliënt en kan de cliënt indien gewenst 

praktisch ondersteunen bij het indienen van een klacht of bijstaan bij een 

klachtgesprek. De vertrouwenspersoon neemt geen formele klachten over de kwaliteit 

van zorg of ondersteuning in behandeling. De nieuwe Jeugd wet verplicht gemeenten 

een vertrouwenspersoon voor alle jongeren en hun relaties te organiseren. Dit wordt 

in 2015 en 2016 landelijk via de VNG geregeld. Zorgbelang zal de 

Vertrouwenspersoon Jeugd leveren in heel Gelderland als onderaannemer van het 

bureau AKJ, in opdracht van de VNG 

 

Daarnaast zijn we teleurgesteld over het feit dat de uitwerking van de onafhankelijke 

ombudsman/onafhankelijke vertrouwenspersoon pas op termijn wordt ontwikkeld.  Wij 

van mening zijn dat het in de fase van verandering heel belangrijk is om deze functie 

ingevuld te hebben. 

 

 

Privacy 

 

Wij vinden dat het onderwerp privacy weinig aandacht krijgt. Door uitsluitend te 

verwijzen naar de Wet op de privacy en het eventueel aansluiten bij het 

informatiebeveiligssysteem is voor ons onvoldoende waarborg. 

Het roept bij ons vragen op zoals wie is wel en wie is niet bevoegd om gegevens in te 

zien?. Wie bewaakt dit? Hoe is het geven van eventuele toestemming van de cliënt 

geregeld? Hoe weet de cliënt wat zijn rechten zijn? enzovoort. Wij vinden dat het 

College dit voor 1-1-2015 uitgewerkt dient te hebben. 

 

Communicatie 

 

Wij zijn verheugd dat u nu de communicatie met de burgers, cliënten en instellingen 

gaat regelen maar wij dringen erop aan dat dit op zeer korte termijn gebeurd. Wij 
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ervaren veel onrust bij cliënten en burgers en achten dit onwenselijk. 

Inmiddels hebben de eerste contacten over dit onderwerp tussen de gemeente en 

WMO raad plaatsgevonden. 

 

Lokaal beleid 

 

De WMO raad is van mening dat zij er recht op heeft om inzicht te hebben en krijgen 

van het lokale " Duivens" beleid uit de regionale notities en verordeningen. 

Als we geen volledig beeld hebben wordt het voor de WMO raad in Duiven moeilijk om 

te adviseren. 

 

 

Financiën 

 

Wij zijn als WMO raad bijzonder verheugd dat het College het standpunt van de WMO 

raad ondersteund. Dit betekent: het uitgangspunt is dat de Zorg leidend dient te zijn 

en niet de financiën. Uiteraard dient er nagestreefd te worden om binnen de financiële 

budgetten te blijven. 

 

Betrokkenheid van de WMO-raad bij de advisering van de beleidsregels en de 

inkoop 

 

In uw reactie stelt U tot twee keer toe dat advisering buiten de reikwijdte van de WMO 

raad ligt omdat het een uitvoeringskwestie betreft. De WMO raad deelt deze mening 

niet en is vrij om over zowel beleids- als uitvoeringskwesties te adviseren  

De verordeningen en de beleidsnotitie algemeen en globaal zijn opgesteld. Veel 

onderwerpen moeten nog uitgewerkt worden. De WMO is raad van mening dat bij 

verdere uitwerking van de beleids- en uitvoeringsregels betrokken dient te worden. De 

WMO raad komt op basis van uw reactie tot de conclusie dat met betrekking tot de 

beleids- en uitvoeringsregels er wel degelijk een adviserend taak voor de WMO raad 

aanwezig is. De beleidsontwikkeling kan weleens de oorzaak zijn van onjuist 

uitgevoerd beleid en visa versa.  

De WMO raad vraagt aan te geven waar geregeld is dat de WMO raad alleen over 

beleidskwesties mag adviseren.  

 

De WMO raad is van mening dat zij wel bij de inkoop van de zorg betrokken had moeten 

worden. Het opstellen van criteria en kwaliteitseisen is van grote invloed op de uiteindelijke 

kwaliteit van de zorg die geleverd gaat worden. 

Bovendien vormen de criteria en kwaliteitseisen een basis voor de monitoring van het 

gevoerde beleid en de daarmee gepaard gaande uitvoering 

 

Advisering 

 

In ons advies van 3 september hebben wij aangegeven dat we de reactie van uw 

college zouden afwachten en ons vervolgens zouden beraden op het advies. 
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De WMO raad stelt vast dat op nagenoeg geen enkele wijze aandachtspunten en / of 

aanbevelingen zijn overgenomen door uw College. De gestelde vragen zijn niet of 

nauwelijks beantwoord.  

Op basis van uw reactie zijn wij tot de conclusie gekomen dat we een negatief advies 

moeten geven met betrekking tot de beleidsnotitie en verordeningen. 

 

Tenslotte vraagt de WMO raad op basis van uw reactie zich af met welke intentie het 

College een advies aan de WMO raad heeft gevraagd. Is dit omdat het wettelijk 

verplicht is of wil het College gebruik maken van de expertise van de WMO raad. Het 

uiteindelijk doel is tot een betere notities en verordeningen te komen, maar dit blijkt 

niet uit uw reactie. 

 

De WMO raad is van mening dat deze wijze van omgaan met de WMO raad reeds 

ruim een half jaar plaats vindt. Wij zijn van mening als hierin geen verandering komt 

de WMO raad zich op zijn positie zal moeten beraden. 

 

Wij zullen deze reactie op uw reactie naar aanleiding van ons advies van 3 september 

2014 doorsturen naar de gemeenteraadsleden. 

 

 


