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Geacht College, 
 
Het voorstel betreffende beleidsregels voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning WMO Woensdrecht 2013 heeft de Wmo Adviesraad 
uitvoerig doorgenomen. 

De Wmo Adviesraad heeft daarbij de belangrijkste aspecten beoordeeld 
vanuit het oogpunt van burgerparticipatie en het verkrijgen van 
draagvlak onder de burgers van de gemeente Woensdrecht. 
 

Op basis daarvan hebben wij een aantal aandachtspunten t.w.: 

 

ALGEMEEN 

• De beleidsregels vormen een belangrijk onderdeel van de  
doorvoering van de kanteling. Hieraan voorafgaand zijn wij een groot 
voorstander om een gedegen communicatieplan op te zetten zodat 
onze burgers kennis kunnen nemen van de aard en omvang van de 
kanteling en het bijbehorende compensatieprincipe. 

• Toepassing van de beleidsregels vergen een uniforme manier van 
uitvoering en duidelijke toetsingscriteria. Dit om te bevorderen dat 
het toetsingsresultaat, zoals vermeld in de regels, ook daadwerkelijk 
kan worden bereikt. Het `SMART PRINCIPE` zou hierbij een 
uitstekend hulpkader kunnen zijn. 

• De beleidsuitvoerder/WMO-consulent krijgt een belangrijke rol in de 
uitvoering en vaststelling van het mogelijke probleem en de aard van 
ondersteuning. Wij pleiten in dit kader voor een structureel 

mailto:cahmkuen@home.nl


WMO  

ADVIESRAAD  

  
WOENSDRECHT      

Secretariaat: 
C. Kuen – Swolfs 

Melis Blecklaan 36 
4634 VX Woensdrecht 

Tel.nr: 0164-620350 
Email: cahmkuen@home.nl 

 

opleidingsplan voor deze groep beleidsmedewerkers/ WMO-
consulent. Zij vormen immers de hoeksteen van het al dan niet 
welslagen van het WMO beleid binnen onze gemeente. 

• In de beleidsregels zijn geen normen of afspraken opgenomen 
betreffende de doorlooptijd van de aanvraagprocedure. Wij 
adviseren om dit wel op te nemen in de beleidsregels, zodat 
onduidelijkheid en onzekerheid bij onze burgers wordt voorkomen. 

• Wij adviseren tevens om de uitvoering van de beleidsregels onder te 
brengen binnen het centrale BWI loket van onze Gemeente. 

• Persoonsgebonden budgets vormen onderdeel van de uitvoering. 
Wij adviseren hier een strikt toetsingsbeleid te hanteren om 
mogelijke fraude en misbruik te voorkomen. 

 

INHOUDELIJK 
Beleidsregels. 
 

Resultaat 2 Afwegingskader 4e sterretje; 
“Op basis van een bewuste keuze”. Wie valt daar onder. Wellicht 
wijzigen in huisgenoten vallend onder de relationele sfeer van de 
aanvrager; 
Tot 18 jaar wordt…. Vanaf welke leeftijd? Bv. vanaf 15 tot 18 jaar. 
Resultaat 3 Afwegingskader 4e sterretje. 
Gekopieerd van Resultaat 2 afwegingskader. 
Dit moet ons inziens afgestemd worden op resultaat 3. 
Resultaat 5 afwegingskader 1e sterretje, 
Toevoegen “recreatiewoning” 
Resultaat 5  afwegingskader 2e sterretje, 
Het primaat verhuizen (kosten > € 7.500,--) als richtlijn hanteren. 
Per geval bekijken. 
 

Besluit. 
Artikel 1.2 d, Hoe kort is de termijn die gehanteerd wordt en wie bepaald 
dat? 
Artikel 1.3 “Aan de toekenning van een PGB” Wat is de 
afschrijvingstermijn van een benodigd hulpmiddel? 
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