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het college van B en W van de Gemeente Oss
Gevraagd advies Evaluatie Centrumregeling Wmo

Geacht college,
Onlangs ontving de Adviesraad Sociaal Domein uit handen van uw ambtenaar de Evaluatie
Centrumregeling Wmo. De evaluatie is uitgevoerd door het bureau Key in opdracht van de
regio gemeenten BNO-O.
Ons werd de vraag gesteld een advies op te stellen ofwel vanuit de gezamenlijke regio ASD’s
ofwel vanuit de ASD Oss zelf.
Wij kiezen er voor om een advies af te geven vanuit de ASD Oss. Op dit moment is onduidelijk of er eveneens reacties zullen komen van de andere ASD’s uit de overige gemeenten in
de centrumregeling.
Algemene reactie:
De ASD Oss is door uw ambtenaar het afgelopen half jaar uitgebreid bijgepraat over de
huidige centrumregeling Wmo en de voorgenomen centrumregeling Wmo vanaf 2020.
In procesmatige zin zijn we ruim voldoende betrokken bij de wijze waarop de centrumregeling Wmo vanaf 2020 ingericht zou gaan worden.
Op de vraag vooraf om deel te nemen aan de enquête van bureau Key, hebben wij besloten
daaraan niet deel te nemen gezien de verwachtte technische aard van het onderzoek.
Achteraf gezien blijkt het onderzoek meer inhoudelijk te zijn en hadden wij daar beter wel
aan kunnen deelnemen.
Onze opmerkingen hebben derhalve uitsluitend betrekking op het rapport van bureau Key
onder de titel: Evaluatie centrumregeling Wmo van 5 april 2018.
Het evaluatierapport is besproken in de kenniskring Wmo van de ASD Oss. Er zijn een aantal
opmerkingen geplaatst die we graag met dit advies met u willen delen.
Regionale samenwerking en lokale inkleuring:
De ASD is van mening dat het goed is om op regionaal niveau op hoofdlijnen afspraken te
maken over de uitvoering van de WMO regeling. Dit is met name van belang voor onder
andere een efficiënte inkoop van Wmo voorzieningen, de toetsing op kwaliteit en inzet van
ervaringsdeskundigheid bij aanbieders en de tariefafspraken met de Wmo gecontracteerde
aanbieders.
Wij zijn echter van mening dat de lokale inkleuring bij de uitwerking van de regionale
afspraken van groot belang is.
Als het gaat om de uitwerking in de Wmo Verordening, de Nadere regels en het Financieel
kader dient dit bij voorkeur binnen de eigen gemeente invulling te krijgen. Maatwerk voor de
eigen gemeente is van belang om de belangen van de burger goed geborgd te weten.
Advies:
De ASD Oss blijven betrekken bij de uitwerking Wmo Verordening, het Besluit en de Nadere
Regels van de gemeente Oss. De ASD Oss kan op deze onderdelen gevraagd en ongevraagd
een advies geven.
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Evaluatieonderzoek van bureau Key:
De ASD mist in deze evaluatie om eerder genoemde reden de stem van de gebruiker/burger.
Het verdient aanbeveling om bij een volgende evaluatie tenminste de ASD’s er bij te betrekken. Het onderzoeksbureau zou de huidige evaluatie kunnen spiegelen met de uitkomsten
van het CEO. Of de vragen uit de evaluatie ook uitzetten onder een representatieve groep
gebruikers/cliënten in de regio.
Advies:
Bedenk een mogelijkheid om de gebruiker te betrekken bij toekomstige evaluaties van de
centrumregeling Wmo.
Evaluatie Wmo voorzieningen Jeugd
Opvallend maar begrijpelijk ontbreekt in de voorliggende evaluatie een goede terugkoppeling
van de ervaringen met de Wmo voorzieningen voor de doelgroep Jeugd.
Immers deze Wmo voorzieningen worden binnen een ander(groter) werkgebied van samenwerkende gemeenten vorm gegeven. De gemeente Den Bosch vervult in deze de rol van
centrumgemeente.
Wmo voorzieningen Jeugd zijn naast de eigen regio ook in de nu niet geënquêteerde gemeenten gevestigd.
Naar wij begrijpen is er op dit moment vanuit de op Jeugd Wmo voorzieningen op regioniveau een evaluatie lopende.
Advies:
Betrek voor de volledigheid van de evaluatie van alle Wmo voorzieningen de uitkomst van de
evaluatie Wmo voorziening Jeugd in toekomstige rapportages.
Met inachtneming van bovenstaande bemerkingen kunnen wij instemmen met continuering
van de centrumregeling Wmo vanaf 2020.

De Adviesraad Sociaal Domein ziet uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Jaap Kool, voorzitter
Adviesraad Sociaal Domein

Mart van Wanrooij, voorzitter
Kenniskring Wmo
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