
College

Raadsinformatie  

Aan Raad
Portefeuilleho
uder

Wethouder Sperber

Onderwerp Vragen n.a.v. behandeling Wmo-verordening in commissie welzijn
Datum 16-06-11
Afschrift aan College van B&W, griffie

Op 14 juni heeft de commissie welzijn geadviseerd over de Wmo-verordening.
Naar aanleiding van de behandeling in de commissie is het voorstel op enkele 
onderdelen aangepast. 

Er zijn nog enkele vragen gesteld waar u in deze memo de reactie van het college op 
krijgt. 

Evaluatie
Wij stellen u voor de nieuwe verordening voor het eerst in 2014 te evalueren. In het 
raadsvoorstel hebben wij hierover de volgende passage opgenomen: 
In de evaluatie kunnen onder meer de volgende vragen onderzocht worden:

- Mate van klanttevredenheid
- Mate van zelfredzaamheid en participatie van burgers
- Mate van afname van het volume van individuele verstrekkingen
- Zijn er nieuwe arrangementen ontstaan?
- Is er meer samenwerking tussen verschillende organisaties?
- Zijn de interne werkprocessen goed ingericht?

Artikel 9 van de Wmo bepaalt het volgende: 
1.Het college van burgemeester en wethouders publiceert jaarlijks voor 1 juli:

 

a
.

de uitkomsten van onderzoek naar de tevredenheid van vragers van 
maatschappelijke ondersteuning over de uitvoering van de wet, die verkregen 
zijn volgens een methode die na overleg met representatieve organisaties op het 
gebied van maatschappelijke ondersteuning tot stand is gekomen, en

 
b
.

bij ministeriële regeling aangewezen gegevens over de prestaties van 
gemeenten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning betreffende het 
voorgaande kalenderjaar.



Dit onderzoek vindt dan ook uiteraard jaarlijks plaats en wordt voor de gemeente 
Goirle uitgevoerd door het SGBO. Daarnaast verstrekken wij uw raad  informatie over 
volume-ontwikkeling en de daaraan gerelateerde financiële gegevens (via Burap en 
jaarrekening). De door ons bedoelde evaluatie strekt zich verder uit. Met name op de 
vragen over de ontwikkeling van de mate van zelfredzaamheid en participatie en het 
ontstaan van nieuwe arrangementen is het te vroeg om in 2013 al onderzoek te 
doen. De invoering van de kanteling is niet alleen een technisch proces van het 
invoeren van een nieuwe verordening maar veel meer ook een 
mentaliteitsverandering. Een dergelijk proces heeft tijd nodig. De door ons bedoelde 
evaluatie is ook arbeidsintensiever en zal meer kosten. Wij stellen u dan ook voor 
deze evaluatie voor het eerst in 2014 te houden. 

Kosten woningaanpassingen
Door de commissie in informatie gevraagd over de kosten van 
standaardwoningaanpassingen. Er bestaat geen standaard woningaanpassing. 
Afhankelijk van de situatie wordt een berekening gemaakt van de noodzakelijke 
kosten. 

Gehandicaptenparkeerkaarten
Wij stellen voor om voor de afgifte van gehandicaptenparkeerkaarten legeskosten te 
gaan vragen. De hoogte daarvan dient nog te worden vastgesteld, maar gedacht 
wordt aan een bedrag tussen de € 100,00 en 
€ 150,00.  Met de legeskosten kunnen de kosten van het onderzoek en het 
verstrekken van de gehandicaptenparkeerkaart deels worden gedekt. In het geheel 
van de kosten van het autobezit en het autorijden zal dit voor de gebruiker geen 
onoverkomelijk probleem zijn. Wel kan het een bepaalde drempel zijn voor het 
aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart, maar ook dit past heel goed in de 
gedachte van de kanteling van de Wmo: men stelt zich de vraag of het deze prijs 
waard is. 
Er zijn in 2010 147 aanvragen ingediend voor een gehandicaptenparkeerkaart. 
Daarvan zijn er 19 afgewezen. 
Het heffen van leges leent zich er niet voor om dit inkomensafhankelijk te maken. Er 
wordt betaald voor de dienst die geleverd wordt, Een medisch advies voor een GPK 
kost € 92,50. De prijs van de kaart is € 12,00. Daarnaast zijn er administratieve 
kosten voor het verwerken van de aanvraag, maken beschikking etc. Deze kosten 
zijn uitgaande van 30 minuten per aanvraag te stellen op circa € 40,00. Dit leidt tot 
een te heffen leges van € 144,50 per kaart. In zijn algemeenheid wordt de kaart 
steeds voor 5 jaar verstrekt. 
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