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Onderwerp

Conceptadvies Wmo-raad Verordening Wmo 2015

Geachte Wmo-raad,

Wij hebben uw conceptadvies van september 2014 in goede orde ontvangen. In dit advies
heeft u vragen over de conceptverordening Wmo 2015 welke wij u onlangs hebben
voorgelegd. Omdat wij uw advies eerst op 2 september jl. ontvingen en de nieuwe
verordening Wmo op 10 september moet worden aangeleverd ter besluitvorming hebben wij
niet alle vragen adequaat kunnen beantwoorden. Wij zullen deze vragen op korte termijn
alsnog uitgebreid beantwoorden.
Onderstaand beantwoorden wij de door u opgestelde vragen (cursief weergegeven).


Het beleid, dat aan de basis dient te liggen van de verordening, is geen vastgesteld
beleid.
Het beleid dat aan de basis ligt van de verordening is opgenomen in de nieuwe wet
van 2015. De nieuwe, regionale verordening Wmo 2015 is beleidsarm vergeleken met
de voorgangers. Deze gingen ut van het verstrekken van voorzieningen waarbij tal
van voorwaarden werden opgesomd. De nieuwe wet gaat uit van met name de
maatwerkvoorziening. Aanvullend beleid (op uitvoeringsniveau) wordt vastgelegd in
de nadere beleidsregels. Deze zullen u voor de vaststelling worden voorgelegd. Ook
deze nadere regels worden in regionaal verband vastgelegd.
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Aan de verordening ontbreekt een toelichting.
Hierin is inmiddels voorzien.



De beleidsregels, die juist voor het inzicht in de uitvoering essentieel zijn, zijn gepland
voor december. Enkele dagen voor de toepassing.
Wij hopen de beleidsregels in oktober/november vast te kunnen stellen. Het is
overigens zo dat de beleidsregels Wmo altijd later worden vastgesteld dan de
verordening.



Financiële gegevens over het wel of niet reëel zijn van de nieuwe regels ontbreken.
Het is ons niet duidelijk wat u met financiële regels bedoeld. Kunt u deze vraag nader
toelichten?



In de verordening ontbreekt een “hardheidsclausule”.
Dit heeft een directe relatie met het gegeven dat er aanzienlijk minder regels in de
verordening staan. Als een individuele voorziening aan bod is gaan we uit van
maatwerk. Wij zoeken nog voor u uit wat hierover in de wetsgeschiedenis is
opgenomen.



Er ontbreken regels over intrekking van de oude verordening en over overgangsrecht.
Deze regels zijn opgenomen in artikel 23 van de verordening.



Er blijft onduidelijkheid bestaan over de klachtenprocedure wanneer de melding door
de gemeente niet als aanvraag geaccepteerd wordt.
Kunt u deze vraag nader toelichten?



Het “schrijven van een persoonlijk plan” roept veel vragen op over afwezigheid van
deskundigen en afhankelijkheid.
Het opstellen van een persoonlijk plan gebeurt door onze consulenten welke
deskundig zijn op het terrein van de Wmo. Dit wijkt niet af van de bestaande situatie.
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Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn van de samenwerking met andere gemeenten.
Dit is voor alle betrokken gemeenten een nieuwe situatie omdat wij nooit eerder op
een dergelijke schaal en zo intensief hebben samengewerkt. Deze samenwerking
verloopt goed.

Tot slot danken wij u voor uw advies. Wij nemen uw opmerkingen ter harte.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss,
De secretaris,

Drs. M.J.H. van Schaijk

De burgemeester,

Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

