
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 7 juli 2011  (binnen gekomen bij de griffie op 26 augustus 2011) 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : Uitwerking beheersmaatregelen individuele verstrekkingen Wmo 

Portefeuillehouder : Janina Luttik-Swart  

Inlichtingen bij  : Rinike Geers 

 
Waar gaat het over? 

U wordt geïnformeerd over de uitwerking van de beheersmaatregelen Wmo, die wij 19 april 
2011 hebben geselecteerd en waarover u in een memo bent geïnformeerd. De uitwerking is 
een vervolg in de uitvoering van de motie ‘Voorziening Wmo’, die op 1 juli 2010 door uw raad 
is aangenomen.  

Achtergrond 
In de 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 beheersmaatregelen. Dit overzicht is op 6 
januari 2011 in de algemene commissie besproken. Op 19 april 2011 hebben wij een aantal 
beheersmaatregelen geselecteerd voor nadere uitwerking op basis van een aantal 
uitgangspunten  zoals te verwachten rendement, landelijke en wettelijke normen en 
ervaringen elders. Hieronder wordt u geïnformeerd over de uitwerking van de geselecteerde 
maatregelen en de invoering daarvan.  

Besluiten uitwerking beheersmaatregelen en  invoering  
- Verhoogde toiletpotten  en douchebeugels worden aangemerkt als algemeen 

gebruikelijke voorzieningen m.i.v. 1 september 2011; deze maatregel levert naar 
schatting een besparing op van € 40.000,-; 

- Een inkomens- en vermogenstoets wordt uitgevoerd bij aanvragen voor 
woningaanpassingen om  een eigen aandeel in de kosten vast te stellen; deze 
maatregel wordt opgenomen in de voorstellen voor de nieuwe verordening Wmo, 
die in het eerste kwartaal 2012 aan uw raad wordt voorgelegd; de mogelijke 
besparing door deze maatregel is nog niet in te schatten; 

- Structureel worden er her-indicaties uitgevoerd voor scootmobielen met ingang 
van 1 december  2011; in een eenmalige campagne worden de 260 thans 
verstrekte scootmobielen  geherindiceerd tussen juli en november 2011;   we 
stellen maximaal € 18.000,- beschikbaar  ten behoeve van extra capaciteit voor 
deze eenmalige campagne; op basis van de eenmalige campagne kan een 
inschatting worden gemaakt van de te verwachten besparing; 

- Nieuwe incidentele rolstoelen worden ingekocht in plaats van geleased met 
ingang van 1 september 2011; deze maatregel levert naar schatting een jaarlijkse 
besparing van € 7000,- op. 



De besluiten worden 13 juli voorgelegd aan de Wmo adviesraad. Over de besluiten en de 
invoering van de maatregelen worden belanghebbenden en het publiek geïnformeerd. 
 
 
 
Toevoeging inzake reactie Wmo Adviesraad 
Aan de Wmo Adviesraad is om advies gevraagd inzake bovengenoemde uitwerking van 
geselecteerde beheersmaatregelen. In haar vergadering van 13 juli heeft de Wmo 
Adviesraad dit onderwerp besproken. De reactie van de Wmo Adviesraad bestond uit een 
aantal technisch-inhoudelijke vragen ter toelichting op het besluit van B&W.. De gestelde 
vragen worden ambtelijk beantwoord. De Wmo Adviesraad wordt hierover door het college 
geïnformeerd.   
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