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Adviesraad Wmo en Jeugdhulp ’s-Hertogenbosch 

Gevraagd advies over de Wmo beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 

gemeente ’s-Hertogenbosch 2017, de nadere beleidsregels en de bijbehorende 

Verordening. 

 

Vooraf 

Veranderende manier van werken tussen het ambtelijk apparaat en de Adviesraad 

In de loop van de laatste anderhalf jaar is de positie van de Adviesraad veranderd in het 

proces van beleidsvorming, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Wanneer de 

beleidsstukken in concept worden opgesteld, volgt overleg met de Adviesraad, nog voordat 

de concept-stukken in de Collegevergadering zijn geweest. Daar waar de opmerkingen van 

de Adviesraad als aanvullend en in sommige gevallen als beter worden ervaren, worden de 

opmerkingen verwerkt in de stukken.  

De Adviesraad dankt het ambtelijk apparaat voor deze open en positieve opstelling. 

Daarnaast heeft de Adviesraad zich, sinds 1 januari 2015, tot doel gesteld om na te gaan 

hoe het opgestelde beleid en de nieuwe verantwoordelijkheden uitwerken in de praktijk. Wat 

betekent dit voor de mensen op wie het beleid betrekking heeft? In mondeling overleg met 

ambtenaren en wethouder worden onze inzichten teruggekoppeld, dan wel verwerkt in een 

ongevraagd advies. 

Dit alles betekent, dat het gevraagd adviseren, nadat de stukken in het College zijn geweest, 

vrijwel niet meer voorkomt. 

 

Opmerkingen 

1. De Adviesraad heeft de definitieve teksten, die naar het College gaan, niet gezien. Gelet 

op de tijdsplanning en de tijdsdruk binnen het ambtelijk apparaat zijn de teksten, voor 

zover gereed, als uitgangspunt genomen. 

2. In oktober 2014 heeft de Adviesraad uitgebreid gereageerd op tal van onderdelen van 

de beleidsregels 2015 en de bijbehorende verordening. Die reactie is betrokken in het 

gesprek dat wij met de ambtenaren over de huidige stukken hebben gehad. Derhalve 

beperken wij ons nu tot de grote lijn.  

 

Het Raadsvoorstel 

Blij met de hoofdthema’s Maatwerk en Transformatie 

De Adviesraad is zeer verheugd te horen en te lezen, hoezeer de leefsituaties van de 

mensen, waarop het Wmo beleid betrekking heeft, uitgangspunt zijn. Dit maatwerk is terug te 

vinden in het Beleidsplan Wmo, de Verordening, de beleidsregels en het besluit nadere 

regels. 

De transformatie is een doorgaand proces; het vereist moed, scherpte en 

uithoudingsvermogen van alle betrokkenen en van de gecontracteerde instellingen om 

zichzelf steeds weer de vraag te stellen: “werken we nog vanuit de inhoud of verstarren we 

ergens onderweg in datgene, wat we zo mooi geregeld hebben?” “Leren we nog?” 

De Adviesraad is verheugd dat de uitvoering in de praktijk en de ervaringen van de 

wijkteams mede basis zijn geweest voor de veranderingen in Verordening en Beleidsregels. 
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De in het Raadsvoorstel geschetste belangrijkste veranderingen worden behandeld onder 

het kopje Beleidsregels en nadere regels. 

 

De Beleidsregels en de nadere beleidsregels 

Opstellen eigen plan 

In de bestaande beleidsregels, opgesteld in oktober 2014, is vermeld dat de burger met een 

eigen ondersteuningsplan kan komen. De burger moet dit doen binnen een week. Destijds 

heeft de Adviesraad aangegeven deze 7 dagen aan de korte kant te vinden, zeker als de 

burger voor het opstellen van zijn plan ondersteuning nodig heeft van MEE, Juvans of 

Sociale Raadslieden. Het is de vraag of deze instellingen de ondersteuning op zo korte 

termijn kunnen regelen. In de voorgestelde beleidsregels 2017 is de termijn van een week 

onverkort gehandhaafd. 

Vraag Adviesraad: Hoe vaak komt het voor dat hulpvragers met een eigen 

ondersteuningsplan komen en is er getoetst of de termijn van een week reëel is en werkt in 

de praktijk? 

 

Flexibiliteit 

Regels zijn nodig om het maatschappelijk spel te kunnen spelen. Uit de stukken spreekt de 

bereidheid om flexibel met regels om te gaan opdat maatwerk wordt bereikt. Er is meer dan 

voorheen oog voor de actuele situatie van mensen; bijvoorbeeld voor mensen, die vanuit 

financiële redenen, zorg mijden. Beleid m.b.t. verlaging van de eigen bijdrage behoort 

hiervoor ook tot de mogelijkheden. 

 

Oog voor de burger en de mantelzorger 

Uit de stukken is te lezen (en uit de gesprekken op te maken) dat er oog is voor burgers en 

hun mantelzorgers en dat er is ingezet op versterking van burgers thuis en hun 

mantelzorgers. Dit is terug te vinden in het beleid t.a.v. mantelzorg, de ontwikkelde 

zorgcoöperatie en het beleid waarin beschreven wordt “het zelf voeren van regie over het 

dagelijkse leven, het hebben van een dagstructuur en het ontlasten van mantelzorgers”. 

Adviesraad: de flexibiliteit, die uit de stukken spreekt, het meer dan voorheen in willen 

zoemen op de situatie van de burger waarderen wij zeer. Ook uit het gelijktrekken van 

tarieven van ZIN en Pgb blijkt dat de praktijk en de evaluatie ervan ten grondslag ligt aan 

veranderingen in de beleidsregels. 

 

De zorgcoöperatie; € 5,- per uur te duur 

De ontwikkelde mantelzorgcoöperatie is een groot goed. Mantelzorgers, die meer dan 8 uur 

per week mantelzorg verlenen, kunnen aanspraak maken op huishoudelijke hulp voor € 5,- 

per uur. 

Echter: de Adviesraad kent zwaar belaste mantelzorgers, die €,5 - per uur niet kunnen 

betalen. Dit raakt aan inkomenspolitiek en armoedeproblematiek. Verschillende 

gemeentebesturen hebben de landelijke overheid laten weten dat de basisuitkering voor 

bepaalde bevolkingsgroepen niet hoog genoeg is (bijv. gemeente Utrecht). 

Adviesraad: Maak dwarsverbanden tussen de Wmo, de bijzondere bijstand, het gemeentelijk 

Armoedebeleid. Wij hebben de leider van het project “ Den Bosch schuldenvrij” ook van deze 

situaties op de hoogte gesteld. 
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Algemeen 

Maatwerk vereist expertise aan de voorkant, goed getrainde professionals, met souplesse en 

sociaal vaardig. 

 

We zijn er nog niet 

Doorontwikkeling maatwerk blijft noodzakelijk. Mensen in de knel. Experimenten 

Wet- en regelgeving van de centrale overheid hebben effect op het gemeentelijk niveau.  

 

Ouderen 

Het sluiten van de verzorgingshuizen heeft effect gehad naar twee kanten: enerzijds een 

zwaarder beroep op de voorzieningen en professionals, die het thuis wonen langer mogelijk 

moeten maken (huishoudelijke hulp, thuiszorg), anderzijds een grotere vraag naar opname in 

verpleeghuizen. Een verpleeghuisarts, die ook huisartsen ter zijde staat, meldt het volgende:  

“In het somatisch verpleeghuis komen mensen, die zeer zware zorg nodig hebben, waar 

amper personeel voor is. 

De huisarts zou niet voldoende geëquipeerd zijn om de zeer zware verzorgingsbehoevende, 

vaak dementerende thuiswonende ouderen in voldoende mate bij te staan.  

Er is een tekort aan verpleeghuisplaatsen voor dementerenden”. 

 

Adviesraad 

Al die thuiswonende verzorgingsbehoevende ouderen vallen onder de dienstverlening, die 

valt onder de Wmo (behalve de “lijfgebonden” zorg, valt onder de Zvw). Vragen: 

• hebben de leden van de wijkteams voldoende specialistische kennis om de mate van 

dementie en de bijbehorende ondersteuning/verzorging goed in te schatten? 

• is er voldoende dagopvang voor dementerenden? 

• is de begeleiding op de dagopvang van dementerenden voldoende en van voldoende 

kwaliteit? 

• hoe om te gaan met de gaten, die veroorzaakt zijn door wet- en regelgeving? Voorbeeld: 

degene, die de oudere komt wassen en helpen bij het aankleden mag niet het ontbijt, 

warm eten etc. klaar maken. Dat laatste valt onder het regime van de Wmo. 

Voorstel: start een experiment met de centrale vraag: hoe is, ondanks wet- en regelgeving, 

te komen tot een sluitend hulpverlenings- en zorgsysteem in de thuissituatie. Er is regie en 

doorzettingsmacht nodig, om ondanks de schotten, tot een sluitend hulpverlenings- en 

zorgsysteem te komen. In dit experiment kan ook gekeken worden hoe het mantelzorgbeleid 

een plaats heeft in die geïntegreerde zorgverlening, wat de invloed is van de financiële 

kaders en ook het aspect - een betekenisvol leven - kan worden meegenomen.   

Financiering van het experiment zou kunnen komen uit het overschot op de Wmo gelden. 

Doel: een sluitend zorg- en hulpverleningssysteem, structureel gefinancierd. 

Betrek bij opzet en uitvoering de Alzheimerstichting regio ’s-Hertogenbosch.  

 

 

 

’s-Hertogenbosch, 26 oktober 2016 

 

Adviesraad Wmo en Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch 

G. van der Lee- van Groeningen 

Voorzitter 


