
1. Inleiding 
 

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

Wethouders ter advisering ontvangen: ” De concept Beleidsnotie Toekomst 

Huishoudelijke Hulp vanaf 2015. Deze concept Beleidsnotitie 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. 
 
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. 

 
 
Wij verwijzen voor inhoudelijke opmerkingen naar de reactie die wij hebben gegeven 
op het concept beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp. 

 

 

2. Probleemstelling  

 

Cliëntondersteuning 

 
1 In de nieuwe WMO staat dat er cliëntondersteuning 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 cliëntondersteuning 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 cliëntondersteuning vanuit de gedachte " iedereen doet mee" van 
essentieel belang en wij willen dit onderdeel ook graag vermeld zien in de 
verordening.   
 
Privacy 

 
2. De WMO Raad mist in de concept beleidsnotitie een niet of nauwelijks omschreven 

privacy beleid en vraagt de gemeente om uitwerking van dit beleid.  Hoe denkt de 

gemeente de privacy te kunnen waarborgen wanneer er een grotere inzet komt van 

vrijwilligers.  

Het sociaal-wijkteam krijgt straks onder meer persoonsgegevens, w.o. medische 

dossiers van mensen die nu al zorg via de WMO ontvangen. Denk hierbij aan   

huishoudelijke hulp, maaltijdverstrekking en aanpassing(en) in de woning. Deze    

gegevens zijn al bekend bij de gemeente maar worden straks gedeeld.  

 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 privacygevaar 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 een goed privacy 

beleid. 

 

 

Communicatie 

 

3. De WMO raad vindt communicatie over de decentralisaties van wezenlijk belang. Wij 

vragen de gemeente hoe zij de communicatie naar de betrokken doelgroepen gaat 

realiseren teneinde ervoor zorg te dragen dat iedereen voldoende is/wordt 

geïnformeerd over alle wijzingen en consequenties van die wijzigingen.  

 

De doelgroepen zijn: 

 Met onze maatschappelijke partners uit de domeinen Zorg, Jeugd en Werk; 

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



 En de overige 80% van de inwoners, dit zijn de zelfredzame, participerende  
inwoners. 

 
 

3. Beslispunten 

 
1. De WMO raad ontvangt graag een antwoord op de vraag hoe de gemeente de brede 

cliëntondersteuning gaat uitwerken. Immers cliëntondersteuning is van essentieel 
belang en voor ons niet acceptabel dat in de concept verordeningen hierover niet of 
nauwelijks iets staat beschreven. 

 
 

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

beleid denkt te waarborgen. Wij dringen  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. Daarom  pleiten wij voor het ontwikkelen van een 

speciaal protocol. 

 

 

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

communicatiescenario op te stellen. 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 

 

 

4. CONCLUSIE 
 
De concept beleidsnotie ‘Toekomst Huishoudelijke Hulp vanaf 2015’  is een 
beleidsnotitie die vlot geschreven en prettig leesbaar is. 
 
De WMO Raad is van mening dat het voorgestelde beleid ontslagen en een toename 
van het zwarte circuit tot gevolg zal hebben. 
 
Als WMO Raad zien wij een spanningsveld ontstaan 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 Het is van belang dat met dit spanningsveld in de uitvoering  
van het beleid rekening wordt gehouden. 
 
De WMO Raad kan zich vinden in de uitgangspunten zoals vermeld in de concept  
Beleidsnotitie  ‘Toekomst Huishoudelijke Hulp vanaf 2015’ .  

 



 

 

 

 

 
 


