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Geacht college, 
 
De Wmo-adviesraad Ridderkerk ontving van u op 28 maart 2013 de bovenstaande nota, met het 
verzoek om daarover advies uit te brengen voor 22 april 2013. 
 
Wij wijzen u er weer op dat de gegeven reactietermijn niet voldoet aan de norm van zes weken.  
Ondanks dat, willen wij u een kort advies geven. 
 
1. Visie op de Kanteling 
Voor u is de visie op de kanteling leidend bij de uitwerking. Dit ondersteunen wij graag. Wij hopen 
dan ook dat in de verdere uitwerking van de plannen de burger werkelijk centraal staat. Wij beseffen 
dat de zware bezuinigingen nopen tot zeer efficiënt gebruik van de middelen. De kwetsbare burger 
moet te allen tijde geholpen worden. Zeker mag een beroep op zelfredzaamheid van de burger er 
niet toe leiden, dat kwetsbare mensen niet meer de noodzakelijke zorg krijgen. 
 
2. Het persoonsgebonden budget (pgb) 
Terecht stelt u dat het PGB een mooi instrument is gebleken bij de uitvoering van de WMO. De 
overgang naar een persoons volgend budget heeft onze instemming. De voorwaarde is wel dat dit 
budget 100% van de noodzakelijk te maken kosten dekt. 
Misbruik moet worden tegengegaan. Wij roepen u op om maatregelen te nemen, die ertoe leiden 
dat malafide bureaus worden ontmaskerd. Deze laatste zijn er de oorzaak van dat het PGB met 
misbruik in verband wordt gebracht. 
 
3. Aanvraagprocedure 
Wij vinden dat ook een vertegenwoordiger van een kwetsbare burger hulp moet kunnen aanvragen. 
Lang niet altijd is degene die hulp nodig heeft, in staat om zelfstandig de nodige hulp in te roepen. 
 
4. Bestuurlijk contracteren 
De tekst op pagina 3 is niet erg duidelijk.  
Wij pleiten voor een soort bonus/malus systeem voor de aanbieders. In ieder geval moet er, zeker bij 
langjarige contracten, een ingebouwde sanctie mogelijkheid zijn om de aanbieder te kunnen 
aanpakken, mocht deze niet aan zijn verplichtingen voldoen. 
 
 



5. Participatie  
Over de participatie van de doelgroepen wordt nauwelijks iets vermeld in deze nota. Het betreft 
echter nieuwe groepen, die nog niet zijn vertegenwoordigd in de WMO-adviesraad. Ook de wensen 
van de burgers, die dit aangaat, moeten worden gehoord.  
 
Wij hopen dat u met onze opmerkingen rekening wilt houden in het vervolg van dit traject. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens WMO-adviesraad 
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