
1. Inleiding 
 

Op 16 juli 2014 heeft de WMO Raad van Uw College van Burgemeester en 

Wethouders ter advisering ontvangen: “Het concept beleidsplan Maatschappelijke 

ondersteuning en Jeugdhulp”,Dit concept beleidsplan hebben wij getoetst aan de 

uitgangspunten van onze Missie en Visie 

De uitgangspunten zijn: 

 

 Iedereen doet mee  

 Naar draagkracht en met respect voor iedereen 

 Eigen verantwoordelijkheid is het uitgangspunt 

 De hulpvrager heeft en houdt zoveel mogelijk de regie over zijn of haar 

eigen leven 

 Niemand mag buitengesloten worden 

 Zorg is leidend, niet de financiën 

 Van aanbod gerichte zorg naar vraaggerichte zorg 

 De eisen uit de wet op de privacy blijven gewaarborgd 

 Persoonsgebonden budget financiering toe passen waar mogelijk 

 Evenwicht tussen Vrijwillig, maar niet verplicht. Vrijwillig, maar niet 

vrijblijvend 

De tijdsdruk op de gemeente voor de voorbereidingen van deze decentralisaties is 
enorm. De invoering van het nieuwe beleid dient al per 1 januari 2015 plaats te 
vinden. 
 
De WMO Raad Duiven begrijpt dat er een aantal processen tegelijkertijd doorlopen 
dienen te worden. Dit vraagt van het ambtelijke apparaat, het bestuur, de burgers en 
de WMO Raad een flexibele instelling. 
 
Het concept beleidsplan Maatschappelijk ondersteuning en Jeugdhulp, daarvan heeft 
het onderdeel Maatschappelijk ondersteuning een hoog gehalte van voornemens en 
nog te ontwikkelen beleid en is weinig concreet, terwijl het onderdeel Jeugdhulp 
concreter is. 
Wij hebben als WMO Raad diverse keren vooraf gaande aan deze notitie overleg 
gehad met de portefeuillehouder en ambtelijke vertegenwoordiging, maar dit heeft 
niet geleid tot aanpassing van de notitie. Vandaar dat er een aantal vragen en 
opmerkingen zullen worden herhaald  
 
Wij hebben bij ons advies gebruik gemaakt van handleiding van het  programma ‘

 Aandacht voor iedereen’ van juni 2014  “Cliëntondersteuning in de nieuwe Wmo”  
Basisinformatie voor WMO-raden, lokale belangenbehartigers en 
cliëntenraden 
 
 
De WMO Raad constateert  dat vaak de budgettaire neutraliteit wordt genoemd in de 
bijgaande stukken. De WMO Raad hecht er nadrukkelijk aan te vermelden dat de 
Zorg leidend dient te zijn en niet de financiën, zoals ook vermeld staat in onze 
uitgangspunten van onze missie en visie 



2. Probleemstelling 
 

Algemeen 

 
1. Het concept beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp beschrijft een 

groot aantal zaken op hoofdlijnen, echter de nadere invulling gebeurt op basis van 
beleidsregels. Deze beleidsregels kunnen gevolgen hebben voor de burgers. Daarom 
wil de WMO Raad vooraf betrokken worden bij de ontwikkeling van deze regels en 
vervolgens daarover een advies te kunnen geven 

 

2. Het concept beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp is 

geschreven door de 4 Liemerse gemeenten  Het is de WMO Raad niet duidelijk waar 

de gemeente Duiven afwijkt met betrekking tot de lokale beleidsinvulling ten opzichte 

van de Liemerse beleidsnotitie. 

 

3. De WMO Raad vraagt zich af welke zorg biedt welke instelling en kunnen ouders er 

van op aan dat, de geleverde zorg die ze nu krijgen ze ook in de toekomst zullen 

krijgen.  

 

 

4. De WMO Raad vraagt zich af hoe het College van Burgemeester en Wethouders de 

voorkamer van de jeugdzorg gaat inrichten, daar het College van Burgemeester en 

Wethouders voornemens is in het kader van de bezuinigingen Alpha te sluiten en er 

dan geen jongerenwerk en alternatieven meer zijn voor deze groep jongeren. 

 

 

Clientondersteuning 

 

5. In de nieuwe WMO staat dat er clientondersteuning beschikbaar moet zijn op het 
gehele sociale domein én aanpalende terreinen. Hieronder vallen: maatschappelijke 
ondersteuning, zorg, preventieve zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en 
inkomen. Het is aan de gemeenten om de clientondersteuning integraal onderdeel te 
maken van of te koppelen aan de gemeentelijke processen rond de nieuwe WMO, de 
Jeugdwet en de Participatiewet (onder meer de toegang). 
De WMO Raad vindt clientondersteuning vanuit de gedacht" iedereen doet mee" 
(Collegeprogramma 2010 – 2014) en “Samen werken we aan onze gemeente” 

(Collegeprogramma 2014-2018) een essentieel onderdeel. Het bevreemdt ons dat dit 
punt niet of nauwelijks in de beleidsnotitie staat beschreven. 

 
 

 

De WMO Raad vindt clientondersteuning van essentieel belang Clientondersteuning 
is veel meer dan een contract met de organisatie Mee Denk daarbij aan 
Ouderadviseur, Steunpunt GGZ, Informele zorg (bijvoorbeeld de vrijwillige 
ouderenadviseurs van de ouderenbonden, cliënten- en familieorganisaties, cliënten-
belangenbureaus, lotgenotencontacten en ervaringsdeskundigen.), AMW, Sociaal 
Raadslieden, SHG en CJG.  
Wij verwijzen gaarne naar onze brief van 1 juli 2014, waarin wij als WMO Raad een 

groot aantal vragen hebben gesteld aangaande het belang van clientondersteuning 



en het wettelijk kader. In deze brief heeft de WMO Raad aangeboden mee te willen 

denken bij het ontwikkelen en realiseren van clientondersteuning  

Brede clientondersteuning neemt onzekerheid en onrust weg bij de burgers die 

gebruik maken of gebruik gaan maken van de voorzieningen, maar bespaart ook veel 

werk voor de gemeente, immers onrust en onzekerheid genereert vele vragen en 

gemopper 

Clientondersteuning dient volgens de wet onafhankelijk te zijn, doordat de organisatie 

Mee deelneemt in de sociale teams is hier absoluut geen sprake van 

onafhankelijkheid 

 

De WMO Raad heeft al een aantal malen in gesprekken en adviezen aangegeven 

een groot voorstander te zijn van een vooraf onafhankelijke ombudsfunctie, indien de 

klant vindt dat er geen goede of juiste zorg wordt aangeboden 

Immers het van te voren regelen van de juiste en goede zorg levert minder 

frustraties, meer tevredenheid en minder werk op dan het achteraf regelen door 

middel van officiële klachtenprocedures en/of op basis van bezwaar en beroep. 

 

Persoonsgebonden Budget 

 

6. Het PGB is wettelijk verankerd en het zal door middel van beleidsregels in de 
uitvoering duidelijk moeten worden hoe de Gemeente het PGB gaat 
toepassen.  Voor veel cliënten, nieuwe en bestaande PGB'ers, is er veel 
onduidelijkheid hoe de gemeenten na 1 januari 2015 deze regeling gaan toepassen 
en ook hoe de overgang gaat van PGB- oud naar PGB- nieuw.  
 

Vrijwilligers en mantelzorgers 

 

7. De WMO Raad constateert dat er in het concept beleidsplan Maatschappelijke 

ondersteuning en Jeugdhulp een groot beroep wordt gedaan op de vrijwilligers en 

mantelzorgers en waarschuwt voor overschatting. Hoe voorkomt je overvragen van 

een relatief kleine groep 

 

Sociaal team 

 

8. De WMO Raad vraagt zich; volgens welk protocol gaan ze werken en wat is het 

mandaat dat zij krijgen af het sociaal team?. Is er aandacht voor het spanningsveld 

tussen het sociaal team en de andere "hulpverleners" ?  

 

Privacy  

 

9. De WMO Raad mist in de beleidsnotitie een niet of nauwelijks omschreven privacy 

beleid en vraagt de gemeente om uitwerking van dit beleid zoals genoemd in de 

jeugdwet.  

Het sociaal wijkteam krijgt onder meer persoonsgegevens, medische dossiers. details 

over schulden, relatieproblemen en huiselijk geweld Hoe denkt de gemeente de 

privacy te kunnen waarborgen wanneer er een grotere inzet komt van vrijwilligers.  

 



Van mensen die nu al zorg via de WMO ontvangen, zoals bijv. huishoudelijke hulp, 

maaltijdverstrekking, aanpassing(en) in de woning, zijn de gegevens al bekend bij de 

gemeente. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft aangegeven de 

overdracht nauw in de gaten te houden omdat het zeer gevoelige informatie betreft 

en het om heel veel mensen gaat. Het ministerie heeft laten weten dat alleen 

geautoriseerde ambtenaren de informatie kunnen inzien. Zij hebben daarvoor een 

overeenkomst moeten tekenen met het CAK. Onlangs ( juni 2014) schreef het CBP 

nog een brief aan minister Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) en waarschuwde 

daarin voor het privacy gevaar van de decentralisaties. Ambtenaren en hulpverleners 

werken straks intensief samen. De gemeente moet zorgen dat gevoelige informatie in 

vergaderingen of op interne systemen niet zonder meer gedeeld kunnen worden. 

De WMO Raad hecht vanuit haar missie / visie en groot belang aan het privacy 

beleid. 

 

De gemeente moet deze informatie opslaan en verwerken. Ook het CBP ( College 

Bescherming Persoonsgegevens) waarschuwt voor het privacy gevaar van de 

decentralisaties. Hoe denkt de gemeente de privacy te kunnen waarborgen wanneer 

er een grotere inzet komt van vrijwilligers. De WMO Raad hecht vanuit haar missie / 

visie en groot belang aan het privacy beleid 

 

10. Monitoring  

 

De WMO Raad is vooraf op geen enkele wijze betrokken bij de inkoop van zorg. Het 

is ons dan ook onbekend welke criteria en kwaliteitseisen aan de zorg zijn gesteld. 

Deze criteria en kwaliteitseisen zijn immers van cruciaal belang bij het monitoren van 

de zorg. 

 

Communicatie 

 

11. De WMO Raad vindt communicatie over de decentralisaties van wezenlijk belang en 

stelt vast dat er weinig tot niet door de gemeente is gecommuniceerd. 

Communicatie naar de doelgroepen is immers een onderdeel van behoorlijk bestuur. 

 

De doelgroepen zijn: 

 Onze maatschappelijke partners uit de domeinen Zorg, Jeugd en Werk; 

 De huidige klanten (dus voor de inwoners voor wie er mogelijk iets gaat 
veranderen); 

 De nieuwe klanten, die binnenkort een beroep zullen doen op de voorzieningen 

 De overige 80% van de inwoners zijn de zelfredzame, participerende inwoners. 
 
. 
Financiën 

 
12. De WMO Raad begrijpt dat de gemeente de WMO en de Jeugdhulp budgettair neutraal 

wilt uitvoeren, maar wij vinden het uitgangspunt van onze Visie en Missie zeer 

belangrijk, namelijk de Zorg dient leidend te zijn en niet de financiën. 

 



13. De WMO Raad constateert op basis van signalen een spanningsveld tussen het  
voorgenomen beleid en de realisering van het beleid, waarbij de aspecten zoals tijd, 
inspraak, complexiteit, financiën en de brede omslag van de mentaliteitsverandering 
een belangrijke rol spelen 
 
 
 

3. Beslispunten 
 

1. Om goed te kunnen adviseren is het belangrijk dat WMO Raad vooraf betrokken blijft 
bij de ontwikkeling van de beleidsregels om vervolgens daarover een advies te kunne
n geven. Is het College van Burgemeester en Wethouders bereid om aan dit verzoek t
e voldoen 

 

 

2. De WMO Raad zou gaarne van het College van Burgemeester en Wethouders 

antwoord willen ontvangen op de vraag hoe het College van Burgemeester en 

Wethouders de voorkamer van de jeugdzorg gaat inrichten, indien de gemeenteraad 

besluit om in het kader van de bezuinigingen Alpha te sluiten en er dan geen 

jongerenwerk is en geen alternatieven meer zijn voor deze groep jongeren. 

 

 

 

3. De WMO Raad zou gaarne van het College van Burgemeester en Wethouders 

antwoord willen ontvangen op de vraag: Waar in het concept beleidsplan 

Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp, de gemeente Duiven afwijkt met 

betrekking tot de lokale beleidsinvulling ten opzichte van de Liemerse beleidsnotitie. 

 

4. De WMO Raad zou gaarne van het College van Burgemeester en Wethouders 

antwoord willen ontvangen op de vraag, welke zorg biedt welke instelling en kunnen 

ouders er van op aan dat, de geleverde zorg die ze nu krijgen ze ook in de toekomst 

zullen krijgen. Hoe regionale afspraken eruit gaan zien ( zie punt 5.3 en 5.4) 

 

5. WMO Raad  vraagt zich af hoeveel  ruimte  er nog is voor het inzetten van  

vrijwilligers en mantelzorgers en wat is het antwoord van de gemeente indien blijkt 

dat men qua inzet aan het ‘plafond’  zit.  Hoe voorkomt de gemeente overvragen van 

een relatief kleine groep, en hoe denkt de gemeente de bestaande groep uit te 

breiden. 

 

 

6. De WMO Raad zou gaarne van het College van Burgemeester en Wethouders 
antwoord willen ontvangen op de vraag welke beleidsregels in de uitvoering van 
toepassing zijn op het PGB. 



Wij zijn tevens benieuwd binnen welke termijn het College van Burgemeester en 
Wethouders hierover duidelijkheid kan verschaffen   aan bestaande en nieuwe 
cliënten die een PGB ontvangen of in de toekomst zullen ontvangen. Daarover 
bestaat nog (te) veel  onduidelijkheid.  
Ook willen wij duidelijkheid over de wijze waarop de overgang van PGB- oud naar 
PGB-nieuw gaat verlopen.   
 

7. De WMO raad ontvangt graag een antwoord op de vraag hoe de gemeente de brede 
cliëntondersteuning gaat uitwerken en hoe het stappenplan er uit ziet om per 1 
januari klaar te zijn zoals de wet aangeeft. De WMO raad heeft u op 30 juni een 
notitie gestuurd en u daarin het aanbod gedaan om mee te denken teneinde e.e.a. te 
realiseren. 
Immers clientondersteuning is van essentieel belang en wij achten het niet 
acceptabel dat dit in het concept beleidsplan niet of nauwelijks is beschreven.  

 
 

 

8. De WMO Raad vraagt het College van Burgemeester en Wethouders nadrukkelijk om 

een onafhankelijke ombudsfunctie te benoemen, die tijdens het proces van 

zorgtoewijziging bemiddelt als de geboden zorg niet juist of onvoldoende is. 

 

 

9. De WMO Raad wil graag van het College van Burgemeester en Wethouders weten 

hoe de gemeente de mandatering van het Sociaal team gaat oppakken  en welke 

aandacht er is voor het spanningsveeld tussen het sociaal team en de andere 

“hulpverleners”?  

We gaan ervan uit dat dit in de beleidsregels terugkomt. 

 

De WMO Raad heeft de volgende vragen; 

 volgens welk protocol gaan ze werken ( lees:  privacy) 

 wat is het mandaat dat zij krijgen als  sociaal team en 

 is er aandacht voor het spanningsveld tussen het sociaal team en andere       

“hulpverleners” .  

 

 

 

10. De WMO Raad ziet graag een antwoord op haar vraag hoe de gemeente het privacy 

beleid denkt te waarborgen en dringt er bij het College Burgemeester en Wethouders 

op aan om een helder en goed privacy beleid op te zetten en dit te vermelden in de 

verordening, waarbij gegevensverwerking, privacy en toestemming geregeld 

worden. Wij pleiten tevens voor het   ontwikkelen van een speciaal privacy 

protocol. 

 

11. Wat is de reden dat de WMO Raad vooraf niet betrokken is geweest bij de inkoop 

van de zorg en wij derhalve geen adviserende rol hebben kunnen spelen bij het 

opstellen c.q. beoordelen van criteria en kwaliteitseisen.  

 

 



12. De WMO Raad vraagt aan het College Burgemeester en Wethouders op welke wijze 

en binnen welk tijdsbestek het monitoren van de zorg is geregeld en welke rol de 

WMO Raad hierbij vervuld. 

 

 

13. De WMO Raad verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders om een goed 

communicatiescenario op te stellen. We zijn van mening dat vroegtijdige en heldere 

communicatie de onduidelijkheid en onrust wegneemt bij de betrokken burgers. 

De WMO Raad is bereid de gemeente te ondersteunen bij het ontwikkelen  van een 

goed communicatieplan naar alle betrokken doelgroepen. 

 

 

14. De WMO Raad vraagt zich af op welke het College van Burgemeester en  
Wethouders denkt om te gaan met het spanningsveld tussen het voorgenomen beleid 
en de realisering van het beleid, waarbij de aspecten zoals tijd, inspraak,  
complexiteit, financiën en de brede 
omslag van de mentaliteitsverandering een grote rol spelen.  

 

15. De WMO Raad verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders om een goed 

communicatiescenario op te stellen. We zijn van mening dat vroegtijdige en heldere 

communicatie de onduidelijkheid en onrust wegneemt bij de betrokken burgers 

De WMO raad is bereid hieraan mee te werken. De WMO Raad is bereid de 

gemeente te ondersteunen als het gaat om het tot stand brengen van een goed 

communicatieplan naar alle betrokken doelgroepen. 

 

 

16. De WMO Raad verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders dringend om 

de absolute financiële budgettaire neutraliteit in de uitvoering van de WMO en 

Jeugdwet los te laten. Zorg is essentieel en daarbij leidend  in onze gemeenschap. 

4. Conclusie     
 

Het concept beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp is een 
beleidsplan dat vlot geschreven en prettig leesbaar is, maar heeft een hoog gehalte 
van voornemens en nog te ontwikkelen beleid en is weinig concreet  
De nadere invulling gebeurt op basis van beleidsregels. Deze beleidsregels kunnen 
gevolgen hebben voor de burgers. Daarom wil de WMO Raad vooraf betrokken 
worden bij de ontwikkeling van deze regels en om daar vervolgens een advies over te 
geven. 
 
 
Gelet op alle veranderingen in onze maatschappij en in het bijzonder op het sociale 
Domein is de WMO Raad van mening dat ook zij moet mee veranderen. Hiertoe zijn 
al een aantal eerste stappen gezet. Wij hebben in onze Missie en Visie  
voorgesorteerd op deze veranderingen en verzoeken het College van Burgemeester 
en Wethouders de nodige stappen te zetten en met ons de discussie aan te gaan ove
r 



 de rol en positie van de WMO Raad in de toekomst binnen het Sociale domein. 
 

Daar nog heel veel zaken nader uitgewerkt dienen te worden beperkt de WMO Raad 

zich in deze fase tot het maken van opmerkingen en het doen van suggesties. 

Nadat op de bovenstaande vragen en opmerkingen door het College van 

Burgemeester is gereageerd kunnen /zullen wij ons (opnieuw) beraden over het 

verstrekken van een advies. 

 

 

 

 

 


