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Agendapunt 7 beleidsplan WMO 2015-2016. 
 
Algemeen en proces 
 
Proces wat al lang loopt. 
Landelijk opgelegd met een flinke bezuinigingsopdracht. BALANS gaat voor een 
sterke lokale sociale invulling waarbij er geen mensen tussen wal en schip vallen. 
Boxtel heeft een paar kundige en actieve ambtenaren op dit dossier waardoor we 
stappen voor zijn in de regio en bovendien een kartrekkersrol hebben vervuld. 
Werken met meerdere gemeenten samen dus een gezamenlijk beleid. 
Gelukkig een lokale oplegger waarin, hoewel beperkt, een stukje lokale eigenheid 
ingevuld kan worden. 
In het begin van het traject naar de kanteling heeft BALANS gepleit voor behoud van 
PGB’s en we zijn dan ook blij dat we de mogelijkheid terugzien in de verordening. 
Goed dat bij toekenning van PGB criteria gesteld zijn en gekeken wordt of de cliënt 
en/ of zijn verzorger in staat is om het PGB te beheren. 
Het is een groot geheel waarvan de concrete gevolgen pas na de invoering duidelijk 
worden. 
De WMO adviesraad en de Seniorenraad hebben de gemeente gevraagd en 
ongevraagd van advies voorzien en dit heeft geleid tot nog een aantal laatste 
wijzigingen binnen de verordening, waaronder ook de invoering van een 
ombudsfunctie in regionaal verband; prima! 
We zijn blij dat het advies geleid heeft tot aanpassingen in de verordening, op de 
onderdelen het gesprek en het verslag, waardoor de verordening verbeterd is en er 
richtlijnen zijn voor vastleggingen. Procedureel gezien is het echter niet correct, maar 
de voorgestelde last minute aanpassingen zijn verbeteringen voor de Boxtelse 
burgers. 
 
Inhoudelijk 
 
Voor ons is er toch nog enige onduidelijkheid in de aanpassingen zoals die nu zijn.  
In Artikel 2.4 (blz 5) missen wij de duidelijke vastlegging dat het gesprek bij de cliënt 
in principe thuis plaats moet vinden. Ook de verplichte aanwezigheid  van een 
mantelzorger of vertegenwoordiger bij het gesprek vinden wij van belang want twee 
horen meer dan een. Bij de PGB toekenning kijken  we wel naar het feit of een cliënt 
in staat is deze zelf te beheren, maar bij het voeren van de gesprekken en de 
vastlegging van het verslag nemen we dit niet mee. Een van de vele gebruikers van 
deze regelingen zijn mensen met (beginnende) dementie. Zij zijn bij gesprekken vaak 
in staat om hun problematiek goed te verbergen. Maar ook mensen zonder dementie 
doen dit.  Het is voor mensen een grote moeilijke stap om te erkennen dat zij zich 
zelfstandig niet meer kunnen redden. Bovendien ligt dan isolement en eenzaamheid 
op de loer.  
Daarom vinden wij het van belang dat gesprekken goed verlopen en goed worden  
vastgelegd.   We willen zeer zeker niet de beslissingsbevoegdheid bij de cliënt 
wegnemen, maar we achten het wel van belang dat de mantelzorger 
/vertegenwoordiger op de hoogte is van het verslag en dus voor gezien tekent. 
Wij hebben bovenstaande in  twee amendementen gegoten die we nu indienen.   
 



 

 

Verder is er de afgelopen jaren 500.000 euro niet benut en wij willen van de 
wethouder de toezegging dat dit geld niet terugvloeit naar de algemene middelen 
maar volledig ingezet wordt voor de WMO. Kunt U dit toezeggen? Wij hopen dat 
indienen vaneen amendement hiervoor niet nodig is, maar zullen dat wel doen als U 
het niet toezegt.  
 
Er komt een extra rijksbijdrage voor mantelzorgers en wij willen van de wethouder de 
toezegging doet dat dat extra geld, 98000 euro, volledig ingezet wordt in overleg met 
het steunpunt Mantelzorg van Contour De Twern, voor mantelzorgondersteuning en 
mantelzorgwaardering. Zonder concrete toezegging dienen we daar nog een 
amendement voor in. 
 
De mantelzorgers gaan een grote rol spelen na de invoering. Waar wij al vaker over 
gesproken hebben en nog steeds mee worstelen is hoe je duidelijk in beeld krijgt of 
de mantelzorger  zijn of haar taak nog steeds kan dragen en niet overbelast wordt. 
De mantelzorger is vaak iemand die eigenlijk geen keus heeft en daarnaast ook niet 
wil toegeven dat de taak voor hem of haar te zwaar wordt; zo zitten de meeste 
mensen nu eenmaal in elkaar. Toegeven dat iets niet meer gaat is het allermoeilijkst. 
De hele samenleving en vooral gemeente en zorgverleners zullen hierop alert 
moeten zijn. Het is volgens ons van belang dat we alle mogelijkheden aangrijpen om 
de taak voor de mantelzorger te verlichten. Een van de mogelijkheden voor 
verlichting van de mantelzorger is een mantelzorgwoning voor de cliënt dicht bij de 
mantelzorger. Daarom dienen wij een motie in waarin we het college oproepen tot 
maximale medewerking op het gebied van realiseren van mantelzorgwoningen. 
 
Niet alleen mantelzorgers krijgen te maken met grote veranderingen maar ook de 
professionele hulpverleners. Die kwaliteit moet ook gewaarborgd worden. 
Daarom vragen wij aan de Wethouder  een kwaliteitsbeoordeling van de 
zorgverleners in het tweede kwartaal van 2015. Kunt u ons dit toezeggen?   
 
Als zo dadelijk het besluit genomen is en de verordening vastgesteld is, is het van 
groot belang  dat dit goed gecommuniceerd wordt. Wij vinden dit een taak van ons 
allen en vinden het belangrijk  dat het college daarbij alle hulp die hen aangeboden 
wordt ook daadwerkelijk gebruikt. Daarbij  is het van zeer groot belang dat er 
makkelijk leesbare en begrijpbare taal gebruikt wordt. Daarom hebben we een motie 
waarin we het college oproepen  om samen met de WMO adviesraad en de 
seniorenraad op te trekken in deze. 
  
De verordening en zijn oplegger zijn een goede basis om te starten en vanuit het 
verleden beginnen we al met een goede stevige basis. Middels onze moties en 
amendementen willen wij de basis nog  verder versterken. 
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