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het college van B en W van de Gemeente Oss
Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Oss 2015

Geacht College,
Op 4 augustus jl. is de Wmo-raad bijeen geweest en heeft helaas moeten besluiten op dit moment
geen goed onderbouwd en door zijn achterban gedragen advies over de gemeentelijke Verordening
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 te kunnen geven
Redenen hiervoor zijn dat:
- Het beleidsstuk dat ten grondslag ligt aan de verordening tot op heden bij de Wmo-raad slechts
in conceptvorm bekend is. Onduidelijk is in hoeverre deze versie aangepast is aan de gestelde
vragen en opmerkingen van de Wmo-raad in zijn advies van april 2014.
- De Wmo-raad van mening is dat bij een verordening ook beleidsregels horen. Daarover is bij
de Wmo-raad echter nog niets bekend. Om een gedegen advies te kunnen maken dient de Wmoraad te beschikken over de bijbehorende beleidsregels.
- De Wmo-raad wel de landelijke modelverordening heeft ontvangen met een overzicht van de
“belangrijkste” wijzigingen naar aanleiding van de behandeling in de Eerste Kamer en een
concept verordening voor de gemeente Oss in uiterst korte vorm. Echter de motivatie(s) om tot
bepaalde keuzes te komen wordt er niet in vernoemd.
- Het inzicht in de financiële mogelijkheden van de gemeente Oss ontbreekt. Hierdoor is het
moeilijk, zo niet onmogelijk een verantwoord advies te geven over de uitvoering van de nieuwe
Wmo-wet 2015 op lokaal niveau. Ook is het nog steeds onduidelijk wat de verwachting is over
het aantal burgers dat in 2015 een beroep op de Wmo zal doen.
- De Wmo-raad momenteel onvoldoende is geïnformeerd om met de achterban in de Wmo adviesgroepen in gesprek te kunnen gaan over de nieuwe verordening en de beleidsregels om zo
tot een goed en gedragen advies te kunnen komen.
De leden van de Wmo-raad realiseren zich dat de ontwikkelingen, opgelegd door de landelijke
overheid, tot de nodige tijdsdruk en spanning leiden. Daarvoor heeft de Wmo-raad begrip en is bereid, zoveel als in zijn vermogen ligt, daar rekening mee te houden. Dat neemt niet weg dat de
nieuwe ontwikkelingen voor veel burgers in de gemeente Oss ook grote consequenties kunnen hebben en dus een goede, doordachte voorbereiding noodzakelijk is om de uitvoering in 2015 zo verantwoord als mogelijk uit te kunnen voeren.
In afwachting van verdere informatie, namens de leden van de Wmo-raad Oss,
J.C. Raadgever, voorzitter Wmo-raad
E. Romanillos, lid Wmo-raad
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