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Geachte leden van de Wmo-adviesraad en de BGR, 
 
Wij danken de Wmo-adviesraad voor de waardering die zij heeft uitgesproken over de Wmo 
verordening 2012.  
 
U heeft beiden ingestemd met de Wmo verordening 2012. Tegelijkertijd heeft u beiden 
aangegeven dat het tijdelijke karakter van de verordening beoordeling lastig maakt. Enerzijds 
omdat vaststelling van het nieuwe Wmo beleid leidend zal zijn voor het opstellen van een nieuwe 
“gekantelde” verordening en anderzijds vanwege de komende AWBZ wijzigingen. Beide 
ontwikkelingen vragen om een nieuwe verordening die zich niet zal laten vergelijken met de 
verordening zoals die ter besluitvorming voorligt. U ziet echter ook in dat de kaderstellende 
bezuinigen een “tussentijdse” verordening noodzakelijk maken. 
 
De eigen kracht en verantwoordelijkheid centraal 
Als Wmo-adviesraad geeft u aan het begrip compensatieplicht niet te willen bezien vanuit 
voorzieningen maar vanuit de persoon. Dit sluit aan bij de kantelingsgedachte (niet het leveren van 
voorzieningen centraal stellen maar de vraag hoe mensen hun leven zelfstandig kunnen 
organiseren). Wij onderschrijven uw visie en nemen dit ook zeker mee in het nieuwe Wmo beleid.  
 
Horizontale samenwerking 
Het belang dat u hecht aan horizontale samenwerking met belanghebbenden komt overeen met 
het belang dat het college hecht aan maatschappelijk ondernemerschap. Wij spreken van 
maatschappelijk ondernemerschap, omdat het oplossen van maatschappelijke vragen om een 
samenspel vraagt van maatschappelijke organisaties, overheid en burgers. Daarbij staat het 
versterken van het zelforganiserend vermogen van mensen en hun omgeving centraal. Horizontale 
samenwerking ofwel maatschappelijk ondernemerschap zal haar uitwerking krijgen in het nieuwe 
Wmo beleid. 
 
Compensatieplicht, ambitie en facetten 
De ambitie en de facetten die u als Wmo-adviesraad aan ons heeft meegegeven sluit aan bij het 
nog te doorlopen proces om de Wmo te doen kantelen. Een manier van denken en werken die 
recht doet aan de bedoeling van de wetgever, met name ten aanzien van het nieuwe begrip 
“compensatieplicht”. Wij hebben de nieuwe definitie van het begrip “compensatieplicht” reeds in 
deze verordening meegenomen. Het nieuwe Wmo beleid zal dit begrip ook als vertrekpunt 
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meenemen. De facetten die u noemt worden eveneens als input meegenomen binnen de te 
bereiken resultaten van het Wmo beleid. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,           de burgemeester, 
 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele         Mw. A.. Attema   
 
 
 
 
 
 
 
 


