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Geacht College,

Door u is aan het Platform Gehandicapten Goirle/Riel de mogelijkheid geboden om inspraak 
uit te oefenen op de keuzenota's voor de WMO, Jeugdwet en de Participatiewet.
Graag willen wij als Platform u onze volgende zorgen en vraagpunten ter kennis brengen ten 
aanzien van de beleidskeuzes verordeningen Wmo 2015 en Jeugdwet .

Het is uiteraard steeds de vraag wat vastgelegd dient te worden in beleidsregels ( vast te 
stellen door het college van Burgemeester en Wethouders) en wat in verordeningen ( vast te 
stellen door de Raad).
Dat is van belang om te bekijken of iets thans in de beleidsnota dan wel later in de nadere 
uitwerking daarvan, in de verordening aan bod moet komen.

Aandacht verdienen de volgende algemene punten:
- binnen de zelfregie moet de hulpvrager keuzevrijheid hebben in de mogelijke 
dienstverlening;

Reactie college: 
Mee eens. Dit is het uitgangspunt van de Wmo 2015 en de Jeugdwet en dit uitgangspunt zal  
ook in het gemeentelijk beleid het geval zijn.

- Stapeling van eigen bijdragen; bij het CAK zouden alle eigen bijdragen voor de eigen 
voorzieningen bekend moeten zijn en daarnaast ook welke eigen bijdragen ook voor 
medicatie etc. door dezelfde personen betaald dienen te worden; het gevaar van stapeling 
kan zich voordoen met eigen bijdragen die verschuldigd zijn op grond van andere regelingen 
in de gezondheidszorg; de draagkracht van de individuele zorgvrager dient in het kader van 
diens totale gedwongen  uitgavenpatroon  bekeken te worden;
-

Reactie college: 
Het CAK houdt rekening met alle eigen bijdragen  via de Wmo en de Wet langdurige zor  
(Wlz)g. Stapeling wordt zo voorkomen. De gemeente Goirle kent geen algemene  



voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn waarvoor een eigen bijdrage geldt. Daar is  
dus geen sprake van stapeling. 

Iets anders is het eigen risico van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en eventuele eigen  
bijdragen voor medische kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekering. Dit is  
echter Rijksbeleid, en omdat het geheel verschillende wetgevingen zijn kunnen die naast  
elkaar bestaan. De gemeente Goirle repareert de gevolgen van hoge zorgkosten door het  
aanbieden van een zeer ruime collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een  
beperkt inkomen.

- bij de verkeersvoorziening verdient niet alleen de afstand tot het beschikbare openbare 
vervoer maar ook de bereikbaarheid goed in acht genomen te worden;

Reactie college: 
Mee eens en dit wordt ook zo gehanteerd bij indicaties.

- hoe gaan de bezuinigingen doorgevoerd worden?;

Reactie college: 
Met het geheel van de beleidsmaatregelen tezamen denken we de bezuinigingstaakstelling  
voldoende te kunnen realiseren.

- welke ondersteuningsstructuur  voor mantelzorgers staat de gemeente voor ogen?

Reactie college: 
Hier moet het college nog onderzoek naar doen.

- bij de keukentafelgesprekken  dient de zorgvrager altijd een ondersteuner mee te 
nemen.

Reactie college: 
Het is geen verplichting voor de cliënt, maar de gemeente moet de cliënt wel op de  
mogelijkheid van gratis cliëntondersteuning wijzen en dit actief aanbieden.

Ten aanzien van beleidskeuze 1: Inzet van maatwerkvoorziening:
De grens van wat onder het begrip gebruikelijke hulp moet worden verstaan is afhankelijk van 
de eigen normen en waarden van zowel de hulpgever als de hulpvrager. Daarnaast staat 
vermeld dat de grens van mantelzorg heel erg afhankelijk is van de draagkracht van de 
hulpverlener. Bewust geeft de beleidskeuze geen grenzen aan. Wel wordt er gesteld dat 
mensen zelf een verantwoordelijkheid hebben om aan te geven wanneer het teveel wordt.

Onze grote zorg is dat het gevaar groot is dat mensen zo betrokken zijn bij hun omgeving en 
hun naasten dat zij de grenzen van wat zij doen en ook aankunnen niet goed kunnen 
inschatten en zeker niet bewaken. Er m.oet een goede geregelde controle komen op wat er 
feitelijk door de vrijwilliger aan hulp geleverd kan worden en aan haar/hem gevraagd mag 
worden. Hoe werken de punten 3. en
4. van het concrete voorstel beleidskeuze 1 uit?

Reactie college: 



Het is en blijft in de eerste plaats de eigen verantwoordelijkheid van de mantelzorger en  
zijn sociale netwerk om tijdig aan te geven dat de taak te zwaar dreigt te worden. Ook  
professionals waarmee de cliënt en de mantelzorger contact hebben kunnen hierin een rol  
spelen. Zolang er nog geen sprake is van inzet van maatwerkvoorzieningen via de Wmo is  
het geen taak van de gemeente om hier controle op in te zetten. 
Als er wel een maatwerkvoorziening wordt ingezet zal de gemeente van tijd tot tijd (her)
onderzoeken of de maatwerkvoorziening nog voldoet aan de doelstellingen van  
zelfredzaamheid en participatie. Ook de positie van de mantelzorger wordt hier in  
betrokken. 
Mantelzorger worden is meestal geen vrije keuze, maar is het gevolg van de relatie met de  
cliënt. De rol en taak van vrijwilligers is weer anders dan de rol en taak van mantelzorgers.  
Een vrijwilliger maakt zelf een bewuste keuze om anderen te gaan helpen. De taak om 
vrijwilligers goed te ondersteunen en begeleiden heeft de gemeente opgedragen aan  
ContourdeTwern.

De uitwerking van de punten 3 en 4 van beleidsvoorstel 1 is maatwerk, met inachtneming  
van de uitgangspunten van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Wat precies de  
ondersteuningsbehoefte van de cliënt is, wanneer een mantelzorger overbelast dreigt te  
raken en wat gevraagd kan worden van andere personen uit de omgeving van de cliënt en  
de mantelzorger, zal in het onderzoek door 't Loket duidelijk moeten worden.

Ten aanzien van beleidskeuze  2: Beleid eigen bijdrage:
Bestaat er verschil tussen het voorstel bijdrage landelijke regelingen en het bijdrage voorstel 
van de gemeente Goirle?
Er is een maximering van eigen bijdrage die nooit hoger kan worden dan de door het CAK 
vastgestelde draagkracht in het inkomen en/of kostprijs van de voorzieningen en is dus wat 
dat betreft anti cumulatief. Eventuele eigen bijdragen of eigen betalingen voor algemene 
voorzieningen vallen hier niet onder, die zijn dus wel cumulatief.
Hoe gaat het college de groep inwoners die te maken krijgen met die cumulatie tegemoet 
komen of faciliteren om ongelijkheid onder haar inwoners te voorkomen? ( zie ook onder 
aandachtspunten hiervoor). Wordt er zondermeer een hard inkomensbeleid gevoerd zonder 
rekening te houden met de overige lasten en eigen bijdrageplichten van hulpvragers?

Reactie college: 
Het voorstel van de gemeente is gelijk aan de landelijke eigen bijdrage regeling, met  
uitzondering van de eigen bijdrage voor eenmalig verstrekte woonvoorzieningen, die in het  
voorstel gemaximeerd is op 15 jaar. Van een cumulatie van zorgkosten is dus geen sprake  
bij maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo en bij opname op grond van de Wet  
langdurige zorg. Ook hogere inkomensgroepen betalen een eigen bijdrage naar  
draagkracht. Zij kunnen echter vaker een keuze maken om bijvoorbeeld een voorziening  
zelf aan te schaffen, in plaats van de eigen bijdrage te blijven betalen. De eigen bijdrage  
regeling is de enige manier waarop de gemeente binnen de Wmo rekening mag houden met  
inkomen en vermogen.  
Voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm en hoge zorgkosten die  
vallen onder de Zorgverzekeringswet, biedt de gemeente een  uitgebreide en voordelige  
collectieve ziektekostenverzekering aan waar men zonder medische toelatingstoets gebruik  
van kan maken. Voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm betaalt de  
gemeente mee in de premie, die daardoor voor de klant nog lager is. Het voeren van  
inkomensbeleid is voorbehouden aan het Rijk. De gemeente verzacht eventuele nadelige  
gevolgen van het rijksbeleid door bovengenoemde maatregelen. 



Ten aanzien van beleidskeuze 3: Gemeentelijk maatwerk meerkosten van zorg voor personen 
met chronische ziekte en/of handicap:
De keuze voor de collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering  is niet ingegeven omdat 
naar de cliënten is gekeken maar is ingegeven door de daarvoor beschikbare middelen.

Reactie college: 
De keuze voor de collectieve verzekering is een principiële keuze omdat deze keuze het beste  
aansluit bij andere beleidskeuzes van de gemeente: sociaal voor mensen met lagere  
inkomens en hoge zorgkosten die deze ondersteuning het meest nodig hebben, geen extra  
bureaucratie en uitvoeringskosten voor de gemeente, laagdrempelige voorziening voor de  
doelgroep, sluit aan bij het bestaande minimabeleid voor medische kosten. De beschikbare  
middelen die de gemeente ontvangen heeft uit de overheveling van het Wtcg- en Cer-budget  
maken onderdeel uit van het totale nieuwe Wmo-budget. Met de inzet van het deel voor de  
collectieve verzekering en het totaal van de andere keuzes denken wij een evenwichtige  
verdeling gevonden te hebben. 

Het effect is wel dat de mensen die net boven de 120% grens zitten, geen gebruik van die 
verzekering kunnen maken. Voorstel is om de grens in ieder geval te verhogen naar 130%.

Reactie college: 
Iedereen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kan gebruik maken van de  
collectieve verzekering. Hoger is wettelijk niet toegestaan omdat er anders geen sprake  
meer is van een collectieve verzekering voor minima.  Voor mensen met een inkomen boven  
de 130% van de bijstandsnorm zijn er voldoende alternatieven beschikbaar om zich elders  
collectief te kunnen verzekeren. 

De meerkostenregelingen gelden alleen binnen de aangegeven grenzen. Degenen die daar 
buiten vallen moeten dus voortaan (nog) meer uit hun eigen inkomen bijdragen zodat ze netto 
steeds minder te besteden krijgen.

Reactie college: 
Het gaat dan over de midden- en hogere inkomens, die financieel over meer draagkracht  
beschikken. Een van de redenen waarom het Rijk de Wtcg en de Cer heeft afgeschaft is  
juist omdat deze regelingen vaak terecht kwamen bij mensen die dit financieel gezien niet  
nodig hadden. Aangezien er fors bezuinigd moet worden, moeten er ergens keuzes gemaakt  
worden. De gemeente Goirle kiest er voor om dan de meest kwetsbare groep te  
ondersteunen met de beschikbare middelen. 

Ten aanzien van beleidskeuze 4: regels rondom persoonsgebonden  budget:
Dat er alleen een PGB verstrekt moet worden als dat echt nodig is om goede verzorging te 
waarborgen is duidelijk.
Aangegeven wordt dat een PGB aan de mantelzorger wordt verstrekt, wij nemen aan dat 
bedoeld is aan de hulpvrager, ter ontlasting van de mantelzorg als o.a. de mantelzorger 
aantoonbaar minder is gaan werken of aantoonbaar gestopt is met werken als gevolg van de te 
verlenen mantelzorg.

Reactie college: 
Dat is juist en is al aangepast.



Hoe gaat het met de mantelzorger die al jaren die mantelzorg met gebruikmaking van een 
PGB verstrekt aan met name vaak de partner en daarom al jaren steeds minder is gaan 
werken?
Blijft dan een PGB beschikbaar? Wij nemen aan dat dat PGB beschikbaar blijft. Daarnaast zal 
het toch niet zo zijn dat nu de opvatting over wat van een mantelzorger gevraagd mag worden 
ineens anders gaat worden en dat er (nog) meer van de mantelzorger gevraagd gaat worden.

Reactie college: 
Ook bestaande cliënten die al langere tijd gebruik maken van een pgb zullen een gesprek  
krijgen omdat ook zij aan de eisen van de Wmo 2015 moeten gaan voldoen.  Daarbij zal  
uiteraard  rekening gehouden worden met de bestaande situatie.  Als de ondersteuning met  
het pgb goed geregeld is, is er geen reden het pgb ineens te beëindigen. Wel kan de hoogte  
van het pgb anders worden omdat het pgb niet meer bepaald wordt aan de hand van klasse  
of uren, maar op basis van het resultaat op het gebied van zelfredzaamheid en participatie .  
Er wordt niet ineens méér gevraagd van de mantelzorger. De mantelzorger bepaalt zelf zijn  
of haar grenzen. Wel kan altijd besproken worden of personen uit het netwerk van de cliënt  
wellicht ook  een handje kunnen helpen. Dit zien we als gebruikelijke hulp waarvoor geen  
pgb verstrekt wordt. De gemeente mag hier rekening mee houden bij de beoordeling van de  
ondersteuning. Ook houden we rekening met gebruikelijke zorgplicht die gezinsleden voor  
elkaar hebben. Dat gebeurt ook in de huidige situatie. 

Ten aanzien van beleidskeuze 5: Kostprijs van een persoonsgebonden  budget:
Er wordt met verschillende percentages van de kostprijs in natura gerekend binnen het PGB. 
Aan alle personen die een gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd dient voor gelijke 
diensten een gelijke vergoeding betaald te worden, onafhankelijk van de vraag of dat iemand 
in loondienst is, een ZZP-er of een zorgaanbieder uit het netwerk van de klant. Dat een 
zorgaanbieder meer overheadkosten heeft is diens keuze en zal hem dwingen om die kosten te 
proberen te reduceren. Zowel een gekwalificeerde ZZP-er als een persoon uit het eigen 
netwerk die niet elders kan werken hebben de nodige kosten aan n(a)scholing, 
pensioenopbouw etc. die zeker rechtvaardigen dat die personen met dezelfde kwaliteiten 
evenveel vergoeding ontvangen als een zorgaanbieder voor diens gedetacheerd personeelslid.

Tevens wordt zo ook een monopolypositie van de zorgaanbieders voorkomen en is er een 
keuzemogelijkheid voor de zorgvrager. Bij de keuze van de zorgverlening spelen niet louter 
en alleen zorgaspecten maar zeker ook psychische en geestelijke aspecten mee.

Reactie college: 
De Wmo 2015 en de Jeugdwet hanteren de zorg in natura via gecontracteerde  
zorgaanbieders als uitgangspunt. Een pgb is mogelijk als de cliënt kan motiveren waarom 
hij met een pgb beter geholpen kan worden, met een pgb om kan gaan en  de in te kopen  
ondersteuning veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden ingezet. Een zorgaanbieder die  
personeel in dienst heeft, moet zich onder meer houden aan wettelijke vereisten voor de  
bedrijfsvoering, CAO's, een goede administratie, verzekeringen, veiligheidseisen en  
kwaliteitsstandaarden in de zorg.  Een klant moet met een pgb in ieder geval de keuze  
hebben om op de vrije makrt zorg in te kopen bij een professionele zorgaanbieder. Voor  
zorgaanbieders die personeel in dienst hebben is een pgb tarief dat gelijk is aan het  
naturatarief plausibel, omdat deze dus te maken hebben met personeelsverplichtingen en  



bijbehorende lasten. Mocht in de toekomst blijken dat dit tarief toch aan de hoge kant is,  
kan dit altijd nog worden bijgesteld.

Het tarief voor ZZP-er kan lager zijn omdat zij zich niet aan CAO-verplichtingen hoeven te  
houden en minder overheadkosten hebben. In de AWBZ  zijn grote verschillen in tarieven,  
tot zelfs 41% lager dan het tarief voor aanbieders van zorg in natura, maar soms ook een  
hoger tarief. Een tarief van 75% van het tarief in natura is daarom een redelijk  
gemiddelde. Tot slot wordt opgemerkt dat een pgb-tarief van 75% van het tarief in natura  
niet betekent dat het uurtarief van de ZZP-er dus ook maar 75% van het uurtarief in  
natura is. Het gaat immers om een vast tarief per periode, afhankelijk van het te behalen  
resultaat. Hoe de zorgaanbieder dit voor zichzelf berekent als uurtarief en hoeveel uren  
hulp een klant met zijn pgb inkoopt is een zaak tussen de klant en de aanbieder. 
Het resultaat telt.

Wij houden onze reactie kort en beperken ons tot een reactie op genoemde beleidskeuzes 
verordeningen Wmo 2015 en Jeugdwet .
Een reactie op de beleidskeuzes verordeningen Participatiewet en Maatregelen WWB heeft u 
reeds van het Platform Minima ontvangen. Wij achten hen meer terzake kundig dan onszelf.

Namens  het Platform Gehandicapten  Goirle/Riel, Mevr. B. (Brigit) de Kort,
voorzitter


