
Samenvatting van de reactie op de Wmo raden op het beleidsplan en 
verordening Wmo, inclusief antwoord. 

Alle BUCH Wmo-Raden zijn gevraagd een advies uit te brengen op het beleidsplan en de verordening 
Wmo. De Wmo-raad van Uitgeest heeft ervoor gekozen geen advies uit te brengen. 

Wmo verordening 

Wmo Raad  Vraag  Antwoord 
Bergen 1. - De verordening kent als 

aanhef en dit wordt talloze 
malen herhaald,  dat het 
betreft " de Gemeente    Buch". 
Dit wordt als zeer storend 
ervaren omdat deze gemeente 
niet bestaat. Aanbevolen wordt 
te spreken over "De Buch 
Gemeenten"zoals wordt 
bedoeld in het Beleidsplan 
WMO 2015. 

Omdat de verordening een lokaal besluit is, 
wordt het woord BUCH in de versie die naar 
het college gaat vervangen door de naam van 
de desbetreffende gemeente.  

 2. - In de voorliggende 
verordening  wordt niet 
gesproken over het gesprek en 
het verslag. Hoewel wij volledig 
beseffen dat dit in het 
beleidsplan nader wordt 
uitgewerkt, vindt de WMO 
Adviesraad dit een ernstige 
tekortkoming in de 
verordening. Het mag voor het 
college een redelijk 
uitgangspunt zijn maar voor de 
betreffende client betekent dit 
wel het ontnemen van een 
zekerheid. Bovendien levert 
het voor het College geen 
enkel nadeel op als het wel in 
de verordening wordt 
opgenomen desnoods in een 
zeer beperkte mate. 

Er is gekozen voor een beleidsarme 
verordening. De colleges hebben dit begin juli 
2014 ook besloten. Zoveel mogelijk wordt 
gedelegeerd naar nadere regels die door het 
college later worden vastgesteld. In verband 
met de beleidsarme verordening is er ook 
voor gekozen om datgene wat in de wet staat 
niet in de verordening op te nemen. Wet, 
verordening, beleidsregels en besluit zijn 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Door 
gedeeltes wel in de verordening op te nemen 
lijkt het onterecht een compleet document en 
wordt de wet niet meer gelezen. 
Deze keuze is ook, samen met juristen, 
gemaakt voor de verordening Jeugdhulp van 
de BUCH-gemeenten. 
 
In het komende half jaar zullen we de 
inwoners van onze gemeenten informeren 
over de veranderingen in wetgeving en de 
consequenties die dit voor hen heeft, zodat zij 
weten wat ze van de gemeente kunnen 
verwachten. 
    

 3. - de WMO Adviesraad heeft 
moeite met de bepaling in 
artikel 4, lid 1 onder h., waarin 
gesproken wordt over het 
hoofdverblijf buiten één van de 
Buch gemeenten. In het geval 
van ernstig gehandicapte 

In de nieuwe Wmo verordening worden geen 
voorzieningen meer benoemd. De gemeente 
heeft onder de huidige Wmo ook geen plicht 
tot logeerbaar maken van een woning. Veel 
gemeentes hebben  in de “oude” verordening 
opgenomen dat een woning bezoekbaar kan 
worden gemaakt voor cliënten die in een 



kinderen, die alleen in het 
weekend thuiskomen, zou dit 
betekenen dat voor hen geen 
maatwerk voorziening meer 
wordt geleverd. Is daar aan 
gedacht en zo ja, op welke 
wijze wordt dit opgelost? 

AWBZ-instelling wonen. Hierbij is de 
gemeente waar de cliënt hoofdverblijf heeft  
verantwoordelijk voor het bezoekbaar maken. 
De nieuwe verordening sluit deze 
maatwerkvoorziening niet uit. 
  

 4. - De WMO Adviesraad heeft 
problemen met artikel 10 lid 5, 
waarin vermeld is, dat een  " in 
eigendom" verstrekte 
voorziening wordt 
teruggevorderd. Wordt hier 
bezit met eigendom verward?? 

Met eigendom wordt ook daadwerkelijk 
eigendom bedoeld. Een cliënt is dan zelf 
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 
verzekering en onderhoud. 

 5. - De WMO Adviesraad heeft 
voorts moeite met artikel 11. 
Zij geeft de voorkeur aan 
respijtzorg i.p.v. een jaarlijkse 
blijk van waardering en zou dit 
nader geregeld willen zien in 
de verordening. 

De jaarlijkse blijk van waardering is een 
wettelijke verplichting. Bij de tot stand 
koming van de verordening is gesproken over 
de invulling van deze blijk. Respijtzorg is 
hierbij een mogelijkheid. Daarnaast kan de 
gemeente respijtzorg bekostigen volgens de 
ondersteuningsmatrix die in het 
implementatieplan is opgenomen. 

 6. -De WMO Adviesraad mist bij 
artikel 14 een aanwijzing waar 
clienten terecht kunnen bij het 
afhandelen van een klacht 

De verordening is niet de plaats voor deze 
aanwijzing. Iedere inwoner kan via de 
gebruikelijke kanalen bij de gemeentelijke 
klachtenregeling terecht. 

 7. -Met betrekking tot artikel 16 
lid 2 regel 2 zou de W.M.O. 
Adviesraad graag opgenomen 
zien dat zowel gevraagd als 
ongevraagd advies kan worden 
uitgebracht. 

Ingezetenen kunnen advies uitbrengen naar 
de gemeente, dit impliceert ook het 
ongevraagde advies. 

 8. - De WMO Adviesraad is 
tenslotte van oordeel dat 
artikel 17 (De evaluatie) te 
beperkt is omschreven.. 
Belangrijk is te vermelden dat 
het college jaarlijks onderzoek 
doet naar hoe de clienten de 
kwaliteit van de 
maatschappelijke 
ondersteuning ervaren en 
publiceert jaarlijks voor 1 juli 
de uitkomsten hiervan. 

Het jaarlijks cliëntonderzoek naar de kwaliteit 
van de maatschappelijke ondersteuning is 
verplicht volgens artikel 2.5.1 van de wet en 
hoeft daarom niet in de verordening 
opgenomen te worden. 

Castricum 9. Onder artikel 2 verdient het 
aanbeveling de onderdelen 
genoemd in de wet onder 2.3.2 
t/m 2.3.5 volledig te 
benoemen. Niet alleen is dit 
voor de nu beslissende 
raadsleden handig, ook voor 

Zie antwoord op vraag 2 van de Wmo-raad 
Bergen. 



potentiele cliënten draagt het 
bij aan het makkelijk 
terugvinden van onderwerpen 
en mogelijkheden. Bovendien 
bevordert het het evalueren 
van de door u in 2015 
voorgestelde en door ons te 
begrijpen situatie van 
maximale delegatie van 
bevoegdheden aan uw college. 

 10. Onder punt 7.3 noemt u een 
aantal bevoegdheden van het 
college bij het vaststellen van 
eigen bijdragen van cliënten, 
dan wel bepaling van de 
kostprijs van voorzieningen. 
Omdat dit voor betrokken van 
wezenlijk belang is en raakt 
aan het budgetrecht van de 
gemeenteraad kunnen wij ons 
voorstellen dat deze  
bevoegdheden bij de 
gemeenteraad worden gelegd. 

In de verordening bepaalt de gemeenteraad 
dát er een eigen bijdrage wordt opgelegd. In 
de beleidsregels en het besluit wordt nader 
omschreven voor welke voorzieningen en de 
hoogte van het bedrag. Hiermee blijft de 
mogelijkheid bestaan dat het College, op 
initiatief van de gemeenteraad, beleid kan 
aanpassen indien de regeling tot ongewenste 
effecten leidt, bijvoorbeeld bij de nieuwe 
groepen. 

Heiloo 11. Bij gesprek noemt u het verslag 
waarin de oplossingen voor de 
resultaten worden  
beschreven. Wordt hieronder 
ook het ondersteuningsplan ( 
of plan van aanpak ) verstaan ?  
De resultaten worden beoogt, 
of ze gehaald blijkt later. 

Deze bepaling is in de wet uitgewerkt en 
worden daarom niet in de verordening 
opgenomen. 

 12. Wij adviseren u bij 
begripsbepalingen ook andere , 
voor de nieuwe Wmo en voor 
de verordening wezenlijke 
begrippen op te nemen, zoals 
gebruikelijke hulp, 
maatwerkvoorziening, 
maatschappelijke 
ondersteuning, algemene 
voorziening en 
persoonsgebonden budget. 

Deze bepalingen zijn in de wet uitgewerkt en 
worden daarom niet in de verordening 
opgenomen. 

 13. Het gaat hier om “melding en 
onderzoek” , een voor de 
burger wezenlijk onderdeel van 
het ondersteuningsproces. 
Zoals wij in onze reactie op het 
implementatieplan al eerder 
aangaven adviseren wij u de 
artikelen 23.2 t/m 2.3.5 van de 
Wet Maatschappelijke 

Zie antwoord op vraag 2 van de Wmo-raad 
Bergen. 



Ondersteuning 2015 ook in de 
verordening  te verwoorden. 
Naast de in onze reactie 
verwoorde voordelen kan nog 
genoemd worden dat zaken als 
melding en persoonlijk plan 
toch geregeld moeten worden. 

 14. In artikel 4 worden 
afwijzingscriteria meer 
expliciet geregeld dan in de 
wet voorgeschreven. Wij 
vragen ons af of genoemd 
artikel 4 niet zal leiden tot  
teveel afwijzingen van 
ondersteuningsvragen die in 
alle redelijkheid wel erkend 
zouden moeten worden. 
In artikel 4a staat dat het 
College geen 
maatwerkvoorziening levert als 
er een voorziening op grond 
van een andere wettelijke 
bepaling bestaat ( tot nu toe de 
AWBZ). De wet zegt dat het 
College een maatvoorziening 
kan weigeren. Wij adviseren u 
ook voor Heiloo op te nemen “ 
kan weigeren” in plaats van 
“weigert” .  Het moet ons 
inziens voor het eigen netwerk 
van de cliënt mogelijk blijven 
begeleiding en ondersteuning 
in de thuissituatie te realiseren. 
Het College zou in een nadere 
bepaling iets kunnen 
vaststellen over de kosten die 
hier redelijker wijze voor de 
gemeente aan verbonden 
mogen zijn. 

Door het woord ‘kan’ op te nemen wordt 
alleen verwezen naar de beleidsregels waarin 
de grenzen moeten worden aangegeven. Om 
duidelijkheid te geven is deze bepaling hierom 
op deze wijze opgenomen. 
Daar de wet praat over maatwerk, zal altijd 
bekeken worden of het besluit redelijk is. 

 15. Artikel 17. 
De eerste zin geeft geen enkel 
houvast. Waarom wordt hier 
niet een aanzet gegeven tot 
het duidelijker formuleren van 
een evaluatie in de zin van te 
bereiken en bereikte 
resultaten. De Wmo is immers 
een wet waarin het gaat om 
resultaten. Ook de naar 
aanbieders gehanteerde 
criteria m.b.t resultaten 

De evaluatie zal gebeuren in samenhang met 
het nieuwe op te stellen integrale beleidsplan 
sociaal domein. De planning hiervoor is nog 
niet gereed. Hierom is geen termijn aan de 
evaluatie gegeven.  
 
De suggestie die wordt gegeven zal voor de 
nieuwe verordening worden meegenomen. 



kunnen hierin meegnomen 
worden. 

Uitgeest  16. Geen advies  
 

Wmo Beleidsplan 

Wmo Raad Vraag Antwoord 
Bergen 1. Artikel 2.1 Onder punt 5 

wordt de inzet van 
vrijwilligers bevorderd. 
Hoe denkt U te voorkomen 
dat vrijwilligers de inzet 
van professionele krachten 
gaan verdringen? 

In het kader van het kantelingsprincipe 
wordt professionele zorg aanvullend ingezet 
op de mogelijkheden van mantelzorg of het 
eigen sociaal netwerk. Vrijwilligers worden 
ingezet als er in het eigen netwerk geen of 
onvoldoende ondersteuningsmogelijkheden 
zijn en dus niet ter vervanging van 
professionele krachten 

 2. - Op blz 5 wordt 
omschreven hoe de 
verbreding en vergroting 
van de doelgroep zal 
worden gerealiseerd. Niet 
vermeld wordt hoe men 
omgaat met mensen die 
niet om hulp vragen maar 
toch met ernstige 
problemen en 
moeilijkheden moeten 
leven. 

Dit staat beschreven onder punt 3.1 (inzet 
sociale teams). Door de inzet van sociale 
teams en door de samenwerking met de 
zogenaamde vindplaatsen, zijn er kortere 
lijnen en worden deze mensen eerder 
gesignaleerd. Door deze werkwijze kan er 
sneller  gerichte ondersteuning worden 
aangeboden vanuit het sociaal team in 
samenwerking met onder andere 0e en 1e 
lijnsvoorzieningen, huisartsen, GGD 
maatschappelijk werk, 
wijkverpleegkundigen/wijkzorgcentra, 
vrijwilligersorganisaties, eventuele buddy’s, 
informele netwerken, politie etc. 

 3.  Artikel 3.2. De WMO 
Adviesraad vindt het 
bezwaarlijk als 
mantelzorgers in één adem 
worden vergeleken met 
andere vrijwilligers. 
Mantelzorgers zijn geen 
vrijwilligers, maar doen het 
werk uit 
verantwoordelijkheidsbese
f, omdat het nodig is. 
Vrijwilligers doen het 
omdat zij het leuk vinden 
om te doen Wij stellen 
derhalve voor dit artikel te 
splitsen. 

Paragraaf 3.2 gaat over mantelzorgers en 
specifieke vrijwilligers die mantelzorgers 
ondersteunen (de zogenaamde 
zorgvrijwilligers). Deze combinatie is gericht 
op het versterken van het eigen netwerk 
(ondersteuning mantelzorg), het vult in die 
zin elkaar aan. Het verzoek van uw raad om 
de vrijwilligerswerk in algemene zin te 
splitsen, nemen wij over en hebben wij 
aangepast in het beleidsplan. 

 4.  Artikel 3.3 Een klemmende 
vraag is hoe realiseert men 
hulp of afstand. Kan dit 
artikel nader worden 
uitgewerkt? 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) werkt aan een landelijke regeling 
m.b.t. de hulp op afstand met de organisatie 
Sensoor. De precieze uitvoering is nog niet 
bekend. De BUCH gemeenten maken gebruik 
van deze landelijke regeling in 2015. Dit 



wordt aangepast in het beleidsplan 
 5. In beide stukken ontbreekt 

een passage welke 
aandacht besteed aan de 
te volgen protocollen en de 
training van medewerkers 
met betrekking tot het 
beschermen van de privacy 
van belanghebbenden 

Dit betreft de uitvoering van het sociaal team 
en dit wordt uitgewerkt in het 
implementatieplan Toegang. De verwachting 
is dat dit eind september 2014 aan de BUCH 
colleges wordt aangeboden 

Castricum 6. Als Wmo-raad krijgen we 
van u veel informatie over 
de in het geding zijnde 
budgeten, maar naar onze 
mening ontbreekt een 
helder overzicht naar 
omvang t.b.v de 
verschillende doelgroepen. 
Ook in de media 
verschijnen steeds 
verschillende staatjes. 
Omdat zo’n overzicht ook 
voor uw eigen sturing 
onontbeerlijk is gaan we 
ervan uit dat u ons zo’n 
overzicht kunt geven. 

De budgetten zijn bekend en worden verder 
verfijnd in de septembercirculaire. De 
gegevens van de nieuwe cliënten komen 
binnen en worden geanalyseerd. Zodra er 
meer duidelijkheid is, worden deze gegevens 
te weten gecommuniceerd met de Wmo 
Raden. 

 7. Op blz. zeven  onder 3.1. 
beleidsdoelstelling gaat u 
ervan uit dat “ieder 
inwoner meedoet….”.  De 
door ons ervaren praktijk is 
anders. We missen bij veel 
mensen nog de sense of 
urgency om de regie 
geheel in eigen hand te 
nemen, en verwachten van 
u dan ook initiatieven om 
dat te veranderen. 
Wijkteams kunnen daarbij 
een prima hulpmiddel zijn, 
maar we merken dat 
inbedding in het 
wijkgericht werken met 
bijbehorende 
netwerkontwikkeling nog 
in de kinderschoenen 
staat. We zijn dan ook 
benieuwd hoe u deze 
leemte in gaat vullen bij 
het verder uitwerken van 
het wijkgericht werken. 

Deze vraag komt terug in het 
implementatieplan Toegang en het verder 
uitwerken van de opdracht die aan de Sociale 
teams meegegeven wordt. We zullen de 
Wmo raden van deze ontwikkelingen op de 
hoogte houden. 

Heiloo  Als gevolg van de afschaffing van de 



8. In het beleidsplan geeft u 
aan dat de 
zorgzwaartepakketten 1 
t/m 4 afgeschaft worden. 
ZZP4 is een cliëntengroep 
die intensieve begeleiding 
combineert met een 
uitgebreide verzorging in 
een beschutte omgeving. 
Voorbeelden van deze 
groepen zijn clienten met 
een matig dementieel 
syndroom, clienten die 
door ouderdom verzorging 
ontvangen naast reeds 
bestaande langdurige 
psychiatrische 
problematiek of personen 
die extra begeleiding nodig 
hebben vanwege ernstige 
zintuiglijke beperkingen , 
doof en/of blindheid op 
latere leeftijd.  Er is 
landelijk discussie geweest 
over het al dan niet 
overhevelen van de ZZP4 
problematiek naar de 
Wmo. Wij horen graag wat 
hiervan het resultaat is en 
welke ondersteuning er uit 
de eerder genoemde 
ondersteuningsmatrix volgt 
voor deze groep. 

zorgzwaartepakketten 1 tot en met 4 komen 
mensen die op enige wijze thuis kunnen 
wonen, niet meer in aanmerking voor een 
opname in een verzorgings- of verpleeghuis.  
 
De fasering tot en met 2015 is als volgt: 
Vervallen in 2013 en 2014: ZZP VV 1 en VV 2, 
GGZ 1 en GGZ 2 en VG 1 en VG 2 voor 
nieuwe cliënten vanaf 23 jaar en VV 3 voor 
nieuwe cliënten. 
Per 1-1-2015 ZZP GGZ 3 inclusief 
wooncomponent wordt overgeheveld naar 
Zvw en Wmo. Binnen deze domeinen wordt 
bezien hoe intramurale capaciteit kan 
worden afgebouwd en cliënten langer 
zelfstandig kunnen wonen. 
Per 1-1-2015 volgt een deel (naar 
verwachting 50%) van de nieuwe cliënten 
met ZZP VG 3. 
 
Deze groepen blijven langer thuis wonen en 
gaan naar verwachting een groter beroep 
doen op de gemeente voor voorzieningen 
zoals schoonmaak, was, 
maaltijdvoorzieningen en dagactiviteiten. 
Deze inwoners zullen in de toekomst 
intensieve ondersteuning thuis nodig 
hebben, waarbij de afstemming vanuit het 
sociaal team met de partijen die medische 
zorg leveren, van groot belang is.  
Dit is zo aangepast in het Wmo beleidsplan 
2015. 

 9. Omdat de gemeente te 
maken krijgt met 
mantelzorgers met een 
zwaardere, vaak 
levenlange taak zullen ook 
de behoeften aan andere 
vormen van ondersteuning 
toenemen (bldz 8). Wij 
vragen ons af welke 
vormen hier bedoeld 
worden. Wij adviseren u 
het voortouw te nemen in 
het bespreken van deze 
problematiek met de 
welzijns- en 
ondersteuningsorganisatie
s die actief zijn in Heiloo. 

Wij hebben de vormen van ondersteuning 
nog niet bepaald. Voor de periode vanaf 
2016 zullen we, mede op basis van de 
ervaringen in 2015 en in afstemming met 
onze (lokale) maatschappelijke partners en 
inwoners gezamenlijk een integraal BUCH 
beleidsplan voor het sociale domein 
schrijven. Daaronder valt ook een 
samenhangende aanpak van 
mantelzorgondersteuning. 

 10. Er worden verschillende Dit staat steeds vermeld in de afzonderlijke 



projecten uitgevoerd en 
subsidie wordt 
aangevraagd ( bldz 9). Wij 
adviseren u deze projecten 
zo op te zetten en in de tijd 
te plannen dat (enig) zicht 
ontstaat op het resultaat 
dat het project beoogt te 
bereiken ( b.v. in de vorm 
van een begin- en 
eindmeting). 

projectplannen en subsidie aanvragen. 

 11. Graag horen wij van u over 
de plannen voor de 
transformatie van de 
huishoudelijke hulp (bldz 
13) . Hierbij verwijzen wij 
ook naar onze reactie over 
“uitwisseling van zorg” in 
het advies over het 
implementatieplan. 

De verschillende opties worden nog 
uitgewerkt en er moet nog een keuze 
worden gemaakt. De keuzemogelijkheid voor 
de cliënt (wat u geadviseerd heeft in het 
regionale implementatieplan begeleiding) 
valt daaronder 

Uitgeest Geen advies  
   
   
 


