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Geacht college,
Naar aanleiding van uw adviesverzoek d.d. 24 januari 2012 betreffende de “Verordening
maatschappelijke ondersteuning Roerdalen 2012”, bericht ik u het volgende.
Als raad ondersteunen wij de kanteling , die gericht is op een resultaatgerichte
ondersteuning.
We zien dat het college zorgvuldig te werk wil gaan en zich hierbij graag door de nieuwe,
nog te installeren Wmo-raad, wil laten adviseren, alvorens de gemeenteraad zich hier over
buigt.
Wij willen derhalve positief adviseren over de invoering van de voorliggende verordening.
Wel willen wij vermelden dat gezien de beperkte tijd dat de raad bijeen is en zich in de
materie heeft kunnen verdiepen, wij ons de vrijheid nemen vanuit het initiatiefrecht de
uitwerking van de verordening kritisch te blijven volgen.
Inhoudelijk heeft de Wmo-raad over de voorliggende verordening wel de volgende
opmerkingen;
1. De Wmo-raad is nieuwsgierig naar de vermogenstoets bij woningaanpassingen. Zou
het college uitgewerkte concrete voorbeelden kunnen geven over diverse situaties,
waarbij in de voorbeelden ook cijfers aangeleverd worden over vermogen?
2. Net zo zeer is de Wmo-raad nieuwsgierig naar de berekening van de eigen bijdrage
bij bv scootmobielen en vervoersvoorzieningen. Ook hier graag concrete
voorbeelden, waarbij we de opmerking willen maken of zaken als
gezinssamenstelling, werksituatie en leeftijd mee worden genomen bij de afweging.
Of moeten we constateren dat “maatwerk” in bepaalde gevallen niet meer mogelijk is,
aangezien één lijn getrokken gaat worden.
3. Graag zien wij ook de mogelijkheid onderzocht of er niet een “getrapte” eigen
bijdrage mogelijk is naar inkomen en vermogen. Als raad zien we het verschil tussen
1½ maal het minimum en de echt hoge inkomens als geen eerlijke lastenverdeling.
4. Graag zien we ook een concrete vertaling over de gevolgen voor de burger terug in
degelijke voorlichting van de gemeente aan de burger.

5. Daarnaast blijft de gemeente afhankelijk van jurisprudentie, aangezien deze leidend
is of de gemeente inkomenspolitiek mag bedrijven.

Indien er naar aanleiding van dit advies nog vragen zijn is de Wmo-raad graag bereid tot
nadere toelichting.

Wmo-raad Roerdalen,
De voorzitter

ing. P.W. Moors

