Aan: College B&W
Van: WMO Adviesraad
Beste Gea,
Op 15 oktober jl. heeft het Algemeen Bestuur van het de WMO Adviesraad
gesproken over het onderwerp ‘resultaatgericht werken’. Tijdens de
vergadering heeft Tilly Berkenbosch een toelichting gegeven op verschillende
aspecten van dit onderwerp.
Met betrekking tot de invoeringsdatum hebben wij begrepen dat hierover
intensief overleg gepleegd wordt met de verschillende organisaties. Een en
ander met als uitgangspunt dat invoering per 1 januari 2019 nog steeds de
koers is van de gemeente, maar dat deze planning niet meer ‘heilig’ is als blijkt
dat er goede redenen zijn om tot een latere invoerdatum te besluiten.
De WMO Adviesraad wacht over dit onderwerp nadere berichten af.
Ten aanzien van het onderwerp ‘resultaatgericht werken’ vragen wij voorts uw
aandacht voor de volgende aspecten:




Rechtspositie. Al eerder hebben wij naar voren gebracht dat ‘in het land’
gemeenten worden teruggefloten door de rechter. Recentelijk heeft de
CRvB een duidelijk standpunt ingenomen ten aanzien van
resultaatgericht werken in Steenbergen (uitspraak bijgaand). Op eerdere
vragen van onze kant was de reactie dat dit soort problemen
opgevangen worden door een juiste formulering van de beschikking. Na
lezing van de ‘Steenbergen-case’ vragen wij ons af we in onze gemeente
dit punt niet te licht opnemen.
Communicatie. De WMO Adviesraad wil graag inzage hebben in het
communicatieplan dat voor de introductie is geschreven (is inmiddels
ook toegezegd, maar hebben wij nog niet ontvangen).
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Herindicaties. Op welke gronden denkt de gemeente bestaande lange
termijn beschikkingen open te kunnen breken? Is dit ‘veranderen van de
spelregels tijdens het spel’ juridisch afgedicht?
Positie OCO. Wat wordt de rol van de OCO in de beoogde nieuwe
situatie? Speelt de OCO een rol in de contacten tussen client en
zorgverlener?

Indien nodig zijn wij uiteraard te allen tijde tot schriftelijke en/of mondelinge
toelichting bereid.
Met vriendelijke groet,
Arend Schenkel, Loek Hogenhout , Gerlof Otter
DB WMO Adviesraad
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