
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 19 april 2011 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : Voortgang uitwerking motie ‘Voorziening Wmo (1 juli 2010) 

Portefeuillehouder : Janina Luttik-Swart  

Inlichtingen bij  : Rinike Geers 

 
 
 
Waar gaat het over? 

U wordt geïnformeerd over de voortgang in de uitwerking van de motie ‘Voorziening Wmo’, 
die op 1 juli 2010 door de raad is aangenomen.  

Achtergrond 

In deze motie ‘Voorziening Wmo’ (1 juli 2010) heeft uw raad aan ons college opgedragen om 
te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het beleid voor de individuele Wmo 
voorzieningen zodanig bij te stellen dat de kosten beter beheersbaar worden. Het onderzoek 
heeft geresulteerd in een overzicht van mogelijke beheermaatregelen. Dit overzicht is op 6 
januari 2011 in de algemene commissie besproken. Bij de bespreking van dit overzicht werd 
duidelijk dat de feitelijke mogelijkheden voor kostenbeheersing beperkt zijn. Inmiddels is ons 
college verder gegaan met de uitwerking en heeft een aantal beheermaatregelen 
geselecteerd die in aanmerking komen voor verdere uitwerking en nader onderzoek. 
Hieronder wordt u geïnformeerd welke maatregelen het betreft. 

De vier uit te werken beheermaatregelen  
De 4 uit te werken  beheermaatregelen zijn geselecteerd op basis van enkele 
uitgangspunten,  zoals rendement, landelijke en wettelijke normen, elders beproefd.  Op 
basis van deze uitgangspunten komen de volgende beheermaatregelen in aanmerking voor 
verdere uitwerking. 
1. Uitbreiding algemeen gebruikelijke voorzieningen woonaanpassingen 
2. Het instellen van een inkomenstoets per aanvraag voor alle voorzieningen (huishoudelijke  
 hulp, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen)  
3. Het jaarlijks herindiceren van scootmobiels 
4. Het aankopen van (een deel van) rolstoelen i.p.v. te huren/leasen.  
Afhankelijk van nadere uitwerking en onderzoek wordt bepaald welke maatregel 
daadwerkelijk wordt ingevoerd en op welke wijze. U wordt t.z.t. hierover geïnformeerd.  
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