
 
 
 
 
 
 
 

Aan College van Burgemeester en Wethouders, 
De Leden Commissie Welzijn. 
Monique Claassen, beleidsmedewerkster Maatschappelijke dienstverlening 
 
 
Goirle, 1 oktober 2014. 
 
Geacht College, 
 
Via een mailbericht van mevrouw Claassen van uw afdeling Maatschappelijke Dienstverlening, d.d. 
11 september 2014, werden we uitgenodigd te reageren op de keuzenota’s voor de Wmo en 
Jeugdwet en de Participatiewet. 
 
Gezien de korte tijd en de complexe materie onderstaand onze eerste reactie met de mogelijkheid 
nog aanvullingen in te brengen voor de raadsvergadering van 28 oktober a.s.. 
 
Algemeen:  
Het valt op dat in vergelijking van vele andere gemeenten de gemeente Goirle ingezetenen en 
belangen- en cliëntenorganisaties niet echt actief betrokken zijn geworden bij het gehele proces van 
het ontwikkelen van  beleid. Een zéér triest gegeven in een tijdperk waarin de wetgever nadrukkelijk 
in de wetgeving aangeeft burgers, cliënten- en belangengroepen te laten participeren en vele 
burgers al op weg zijn naar een participatiemaatschappij door het nemen van vele burgerinitiatieven. 
Het veel gebezigde motto “Praat mee, denk mee en adviseer mee zodat iedereen kan meedoen aan 
de samenleving” is in Goirle naar onze mening nog sterk voor verbetering vatbaar. 
 
Binnen de gegeven situatie zoals boven is aangegeven is het dan ook zeer moeilijk te komen tot een 
afgewogen oordeel over de beleidsvoorstellen. Niettemin hebben we toch getracht met de beperkte 
informatie te komen tot een standpuntbepaling. 
Naast de nota ‘Beleidskeuzes verordeningen Wmo-2015 en Jeugdwet’ en de daarbij behorende 
bijlage verwachten wij nog tijdig de Wmo- / Jeugdzorg verordening-2015 ter beoordeling. 
Gezien het feit dat beleid en verordening feitelijk één geheel vormt is het soms moeilijk te weten wat 
hoort in het beleid te zijn opgenomen en wat hoort thuis in de verordening. 
We denken hierbij aan aspecten zoals participatie, melden van eigen bijdragen, procedures tot 
verkrijgen van een maatwerkvoorziening, cliëntondersteuning, meldingsregeling calamiteiten en 
geweld, jaarlijkse waardering mantelzorgers, klachtenregeling, medezeggenschap bij aanbieders van 
maatschappelijke ondersteuning, evaluatie van beleid en verordening, bescherming persoonlijke 
gegevens (privacy) en gemeentelijk toezicht. 
 

1. Inzet van een maatwerkvoorziening (moet-bepaling). 
Bij de aanvraag voor ondersteuning in het kader van zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie is keuzevrijheid een zeer belangrijk aspect. Zelfregie in de zin van zelf bepalen op 
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basis van wat ik wil, is een groot goed en van essentieel belang in het kader van het 
persoonlijk welzijn. Dat hierbij een beroep wordt gedaan op de mogelijke hulp, gebruikelijke 
hulp en mantelzorg, is evident indien hierbij de grenzen van redelijkheid en draagkracht niet 
worden overschreden.  
In het geformuleerde beleid ontbreekt de formele/wettelijke mogelijkheid van 
ondersteuning bij een aanvraag voor hulp in de vorm van een professionele onafhankelijke 
cliëntondersteuning en de mogelijkheid van informele cliëntondersteuning.  
Bij het verstrekken van maatwerkvoorzieningen in natura willen wij wijzen op de 
mogelijkheid van het hergebruiken van hulpmiddelen. Duurzaam gebruik lijdt immers tot 
lagere kosten. 
 

2. Beleid eigen bijdrage (kan-bepaling) 
Algemeen: In geval van eigen bijdragen bij maatvoorzieningen maar ook bij eventuele 
algemene voorzieningen is het van groot belang dat al deze eigen bijdragen worden gemeld 
aan het CAK opdat een onredelijke cumulatie van eigen bijdragen wordt voorkomen.  
Er zijn landelijke regels opgesteld voor een eigen bijdrage voor individuele voorzieningen die 
zijn opgenomen in het Besluit maatschappelijke ondersteuning. 
Wat zijn de verschillen tussen de voorgestelde eigen bijdragen en de landelijke regels? 
Waarin en om welke redenen wil de gemeente Goirle zich onderscheiden? 
 
1.  Hulp bij het huishouden. 

Voortzetting van het huidig beleid. Dat er zoals ook nu al gebeurt een eigen bijdrage 
wordt gevraagd lijkt gezien de omvang van de maatschappelijke kosten, alleszins redelijk. 
Hierbij dient wel rekening worden gehouden met de financiële draagkracht van de minst 
draagkrachtige burgers. Inzet van de ‘Huishoudelijke hulp toelage 2015 - 2016, voor deze 
categorie is dan ook gerechtvaardigd. 

2. Individuele vervoersvoorzieningen. 
Uitbreiding huidig beleid; nu 3 jaar en voorstel is gedurende de gehele gebruiksduur van 
de voorziening voor nieuwe aanvragen. Lijkt redelijk. 
Bij de overwegingen om vervoersvoorzieningen te verstrekken dient zeker ook de 
afstand tussen de opstapplaats bij openbaar vervoer en het huisadres, mee worden 
gewogen voor mensen met een fysieke beperking. 

3. Roerende woonvoorzieningen. 
Dezelfde nieuwe voorwaarden als 2. Lijkt redelijk*. 

4. Nieuwe onroerende zaken woonaanpassingen.  
Voorstel lijkt redelijk. 

5. Nieuwe woningaanpassingen t.b.v. jeugdigen. Lijkt redelijk*. 
6. Begeleiding en dagbesteding als maatwerkvoorziening. 

Maatwerk is hier van essentieel belang.  
Geldt al onder het huidige AWBZ-regiem. Lijkt redelijk*. 

7. Verblijf in een opvanginstelling. 
Geldt nu ook al onder het AWBZ-regiem. Lijkt redelijk*. 

8. Algemeen: Afhankelijk van de financiële draagkracht dient in noodsituaties een beroep 
gedaan te kunnen worden op de bijzondere bijstand! 
 
*Lijkt redelijk. Op zich geldt dit voor de afzonderlijke voorzieningen echter met de 
kanttekening dat het uiteindelijk effect voor de cliënt mede wordt ingegeven hoe de 
bezuinigingen door de gemeente daadwerkelijk worden ingevuld. De gemeente mag 



immers schuiven met  budgetten! Utrecht bezuinigt op bijvoorbeeld begeleiding van 
demente bejaarden niet met wat de staatssecretaris in het vooruitzicht heeft gesteld met 
10% maar 35% terwijl de Gooise gemeenten bezuinigen met 13%! (bron Volkskrant 29-
09-2014). Wat betekent dit voor de omvang-, kwaliteit- en eigen bijdragen van  deze 
ondersteuning? Dan is het voorstel niet meer redelijk omdat financiële vervolgbesluiten 
de kwaliteit sterk negatief gaan beïnvloeden. 
Hoe is dit in Goirle en hoe verhoudt zich dit met in Hilvarenbeek, Oisterwijk of 
bijvoorbeeld Tilburg?   

 

3. Gemeentelijk maatwerk meerkosten van zorg voor personen met chronische ziekte en/of 
handicap en Jeugd (moet-bepaling) 
Voorstel betreft het verstrekken van een tegemoetkoming in de vorm van een collectieve 
aanvullende ziektekostenverzekering. 
De indruk die bij dit voorstel ontstaat dat dit geheel wordt ingegeven op basis van de 
beschikbare financiële middelen en niet gericht is op alle financieel kwetsbare burgers 
(mensgericht). 
 
De oude Wtcg-regeling omvatte een tegemoetkoming in de extra kosten die men maakt 
vanwege ziekte of handicap. Dit is meeromvattend dan dat wat het voorstel behelst.  
Dit betekent dat met het voorstel vele mensen met een gering inkomen, minimum of nog 
minder, honderden euro’s per jaar er op achteruit gaan. 
Om toch de gelden daar te laten komen waar het meest nodig is kan naast de huidige criteria 
ook het criterium inkomen worden meegewogen.  Een drempel ter hoogte van een inkomen 
maximaal 120% van de bijstand sluit nog te veel kwetsbare burgers uit. Voorstel is om 
burgers met een inkomen tot 130% of mogelijk op minimumloonniveau voor de voorgestelde 
collectieve aanvullende verzekering in aanmerking te laten komen.  
 
 

4. Regels pgb-Wmo en Jeugd.(kan-bepaling) 
Ook hier geldt op de eerste plaats zelfregie; zelf kunnen bepalen wat ik wil mede gelet op 
mijn eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. 
Terughoudendheid bij het verstrekken van pgb’s is tegen deze achtergrond ongewenst. 
Om in aanmerking te komen voor een pgb zijn er reeds aangescherpte wettelijke 
voorwaarden vastgesteld. 
Welke motieven zijn er bij de gemeente om hier vanaf te wijken?  
Overigens op pagina-13 van de nota beleidskeuzes staat dat een mantelzorger in aanmerking 
kan komen van een pgb. Is het niet dat de cliënt een pgb krijgt toegekend en mogelijk in 
bijzondere gevallen de curator, bewindvoerder of mentor? 
 

5. Kostprijs van pgb (moet-bepaling) 
Kan niet eenvoudig worden gesteld dat de zorgvrager vraagt minimaal 2 offertes op en de 
best passende én goedkoopste oplossing bepaalt de hoogte van de bijdrage?  
 
In het ondersteuningsplan wordt de maatwerkvoorziening, indien gewenst aangevuld met 
een onderdeel PGB. Hierin concretiseert de aanvrager welke zorg hij zou willen inkopen met 
het budget, op welke manier deze ondersteuning bijdraagt aan zijn participatie en 
zelfredzaamheid en hoe de kwaliteit van de ondersteuning is gewaarborgd. 



Betaling van het eigen netwerk is alleen mogelijk als dit leidt tot betere en effectievere 
ondersteuning. 
Dit kan worden bepaald aan de hand van de volgende afwegingscriteria: 
• het type hulp dat wordt geleverd 
• de frequentie van de hulp 
• of er sprake is van een tijdelijke hulpvraag of van hulp over een lange periode 
• de mate van verplichting: kan degene die de hulp levert een keer overslaan als 
hij/zij ziek is of op vakantie wil, of is dit niet mogelijk? Dit laatste aspect is een zwaarwegend 
punt voor toekenning. 
 

6. Participatiewet: 
In de nota Beleidskeuzes verordeningen Participatiewet en maatregelen WWB, stelt u een 
aantal extra maatregelen voor, dan wel een aantal maatregelen te continueren gericht op 
het vanuit eigen kracht van werkzoekenden laten zoeken naar werk en ondersteuning bieden 
waar dat nodig is om werk te vinden en te behouden. 
Deze maatregelen achten wij in algemene zin ‘redelijk’ met de kanttekening die wij al eerder 
bij deze kwalificatie hebben gemaakt.  
Wat wij missen is echter een belangrijke doelgroep. Voorstel is een doelgroep-6 in te passen 
en daar ook de activiteiten op te richten. Dit zijn de jonge senioren die het op de 
arbeidsmarkt erg moeilijk hebben als ze in de situatie komen werkloos te raken. 
Begrijpelijk is de steun van de doelgroepen 1 t/m 5, maar even begrijpelijk achten wij de 
extra steun voor de senioren bij het zoeken, vinden en behouden van werk. 
 

Graag vernemen wij schriftelijk wat uw standpunt over de bovengenoemde punten. 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens KBO Goirle,                                   Namens KBO Riel, 

Feliks de Vroomen   Frans van Dongen 

Voorzitter KBO-Goirle   Voorzitter KBO-Riel 

 

 

 


