Aan het college van burgemeester en wethouders
Postbus 10101
5060 GA OISTERWIJK

Datum:
Onderwerp:

6 juni 2017
advies op de aanpassing Wmo-verordening 2016

Geacht College,

Graag geven de Wmo-raad, de SSPO en de Klankbordgroep Wwb onderstaand ons
gezamenlijk commentaar op de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ
en Bbz 2017. Bij ons commentaar betrekken wij ook het daarbij behorende
Raadsvoorstel en het memo Aanpassing Verzamelverordening 2017.
Verzamelverordening
Er wordt aangegeven dat het boven het aantal geraamde beschutte werkplekken
(t.w. 3 plaatsen) het college geen extra dienstbetrekkingen voor beschut werk
creëert. Verder wordt in dit verband aangegeven dat bekeken wordt hoe de situatie
zich in 2017 ontwikkelt en dat er binnen de uitvoering van het prototype 3D
Ketensamenwerking ervaring opgedaan wordt we met de meest geschikte wijze om
beschut werk aan te bieden.
Commentaar Wmo-raad, SSPO en Klankbordgroep
Wij vinden het van belang dat in dit verband concreter aangegeven wordt op welke
wijze de ontwikkelingen in kaart gebracht worden. In dit verband gaat het er o.m.
om welke criteria daarbij gehanteerd worden. Verder is de Wmo-raad van mening
dat de gemeente meer kan en moet doen dan de wet haar in deze verplicht. Wij
vinden het van belang dat inwoners die nu wellicht thuis zitten of zich op zijn minst
niet (meer) nuttig voelen, een adequate “dagbesteding” geboden worden. Ook hier
geldt o.i. dat de kosten voor de baten uit gaan, niet alleen financieel maar zeker ook
maatschappelijk gezien.
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Verzamelverordening
In samenhang met het bovenstaande wordt de mogelijkheid van het ontstaan van
wachtlijsten aangegeven. Daaraan wordt toegevoegd dat het college personen die
op de wachtlijst staan voor een beschutte werkplek, een andere daartoe
aangewezen, voorziening kan aanbieden
Commentaar Wmo-raad, SSPO en Klankbordgroep
Wij vinden het van belang dat aangegeven wordt of, en welke van deze
voorzieningen er aanwezig zijn. Het betreft hier ook de wijze waarop daar actief over
gecommuniceerd wordt. Hierbij doen wij de volgende aanbevelingen:
 betrek alle uitvoerenden van beschut werk in de informatievoorziening, dus
ambtenaren, WSD en cliënten voor zover het ieder betreft;
 Maak hele duidelijke afspraken wat van alle betrokkenen wordt verwacht
In dit verband vragen wij ook uw aandacht voor jeugdigen die voor beschut werk in
aanmerking komen. De Wmo-raad adviseert hierbij om bij het bestaan van
wachtlijsten in het kader van preventie voorrang aan jeugdigen te geven.

Verzamelverordening
In de verordening komen een aantal boeteartikelen aan de orde.
Commentaar Wmo-raad, SSPO en Klankbordgroep
Bij de zaken waar boeteopleggingen aan de orde zijn kan onderscheid gemaakt
worden tussen: niet verwijtbaar, verminderd verwijtbaar, opzet en grove schuld. In
dit verband is onze vraag of het hierbij gaat om kaderstellende percentages en in
welke mate er daarbij van maatwerk gesproken kan worden.
Memo aanpassing verzamelverordening 2017
In dit memo wordt gesproken over het streven naar het binnen enkele jaren
ontwikkelen van een integraal aanbod.
Commentaar Wmo-raad, SSPO en Klankbordgroep
Onduidelijk is hoe en wanneer e.e.a., concreter wordt uitgewerkt. Verder: wij vinden
het van belang dat ook in de tussenliggend periode een passend aanbod wordt
gerealiseerd.

2

Memo aanpassing verzamelverordening 2017
Aangegeven wordt dat de huidige verordening handvatten biedt om deze
verordening toe te passen waarbij er meer ingezet wordt op de intrinsieke motivatie
van mensen en het ondersteunen in de eigen kracht i.p.v. het strikt toepassen van
de regels en het opleggen van sancties
Commentaar Wmo-raad, SSPO en Klankbordgroep
Wij onderschrijven de hierboven gekozen insteek. Echter, in de voorliggende
verordening is er nog in sterke mate sprake van “ge- en verboden”en vinden wij de
gekozen insteek onvoldoende terug. Daarbij is het o.m. van belang dat aangegeven
wordt welke bewegingsvrijheden er binnen de wettelijke kaders mogelijk zijn. De
vraag is verder of deze verordening al niet meer in deze richting geformuleerd kan
worden en niet te wachten tot het uitvoeren van een evaluatie in 2018.

Met vriendelijke groet,

Namens Wmo-raad Oisterwijk, SSPO en Klankbordgroep Wwb

L.Versteeg
Secretaris Wmo-raad Oisterwijk
Email: L.versteeg@wmoraadoisterwijk.nl
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