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Geacht College,
Vriendelijk dank voor toezending van het rapport: ‘Grip op kosten WMO’. Wij hebben er begrip voor
dat het nieuwe beleid aangaande WMO-voorzieningen gericht is op het terugdringen van de kosten.
Wij vinden het een goede ontwikkeling dat de gemeente enerzijds bij zorgvragers kostenbewustwording gaat creëren en anderzijds bij zorgaanbieders duidelijke targets gaat instellen om
cliëntdoelen te bereiken. Naast zorgvragers en zorgaanbieders, is er echter nog een partij: de
gemeente zélf.
Graag geven wij u mee om vooral ook zélf als gemeente de stofkam te halen door de huidige
besteding van de financiële middelen in het sociaal domein door onder meer kritisch te kijken naar:
gebruik van middelen, efficiënt werken, (overbodige) uitgaven, inhuur van derden, mogelijke
bureaucratische processen in de gemeente zelf. In het concept Plan van Aanpak: ‘Grip op kosten
WMO’ zien wij graag actiepunten op dit gebied terug. Om draagvlak te krijgen voor de maatregelen,
zal de gemeente zelf het goede voorbeeld moeten geven.
De Adviesraad Sociaal Domein zou graag zien dat er een overgangsregeling in het leven wordt
geroepen voor zorgvragers die nu gewend zijn aan en afhankelijk zijn van een bepaald zorgaanbod.
Het mag niet zo zijn dat zorgvragers van de een op andere dag hun maatwerk aanbod kwijt raken. Is
er nagedacht over een overgangsregeling voor bestaande gevallen?
Verder wijzen wij op het belang van een goede opleiding en inwerktraject voor Wmo consulenten.
De Wmo consulenten bestrijken twee grote gebieden: S-D West en Oost. Het is belangrijk dat zij
weten welke voorzieningen er zijn in een dorp of stad, dat zij de mensen kennen en dat zij
beschikken over een groot inlevingsvermogen. Bij ons rijst de vraag of het gebied niet te groot wordt
om dat allemaal eigen te maken?
Voorts zijn wij benieuwd naar de uitwerking van het wederkerigheidsprincipe zoals verwoord onder
maatregel 5 sub 3b. Hoe komt die wederkerigheid eruit te zien en hoe gaat dit in de praktijk gestalte
krijgen?
Tot slot denken wij dat de gemeente sterk moet inzetten op vraag gestuurd zorgaanbod in plaats van
aanbod gestuurd zorgaanbod. Op dat gebied is ons inziens veel te winnen. Dit mag wat ons betreft
wat steviger in het Plan van Aanpak worden benoemd en worden uitgewerkt.
Wij hopen u met dit advies van dienst te zijn geweest en wachten uw reactie met belangstelling af.
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