
Maarssen, 8 juli 2014 
      
     INSPREKEN      
 
Werksessie 
Datum: dinsdag 8 juli 2014 
Aanvang: 19:30 uur 
Locatie: gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht 
Voorzitter: mevr. J.W.E. Spies 
Griffier: J.A. Hekman  
 
 
 
Intro: 

• Warm welkom voor mevrouw Spies. 
• In haar hoedanigheid van ambassadeur van de VNG kent ze de uitdagingen van het 

sociaal domein, daar kan de gemeente haar voordeel mee doen. WMO-raad verheugt 
zich op een prettige samenwerking! 

Agendapunt 7: kadernota beleidsplan Wmo 2015-2018 
• Beleidsplan stelt kaders voor 2015-2018. 
• Inkoop ziet 2015 echter als tussenjaar (jaartje doormodderen tegen lagere tarieven). 
• Is beleidsplan nu voor 2015 of pas voor 2016? 
• Wij zien beleidsplan Wmo op geen enkele manier terug in inkoop (vanuit Utrecht 

West), terwijl dat over zes dagen bij alle zorgaanbieders in de regio ligt (wij hebben 
overigens nog geen uitnodiging voor advies gehad). 

• Wie heeft nu de regie: wethouder Van Rhee met een verder prima beleidsplan of de 
inkoopafdeling van Utrecht West? 

• Voorbeeld: Maatwerk is een doelstelling in de kadernota. Kleine partijen, die maat-
werk leveren hoeven op grond van het Utrecht West inkoopbeleid niet eens deel te 
nemen, de grote partijen dicteren daar de randvoorwaarden. 

• Ander voorbeeld: Communicatie en openheid is het devies in de kadernota 
(gelukkig!). Eis in de inkoop aan zorgaanbieders: “De aanbieder treedt met eventuele 
problemen niet naar buiten en zoekt geen contact met de media”  

Agendapunt 8: Dienstverleningsmodel sociaal domein SWW/sociale wijkteams 
• Proces: College doet voorstel, gemeenteraad slaat piketpaaltjes, College werkt daarna 

verder uit. College houdt zich niet aan deze werkwijze. College bespreekt uitwerking 
met alle betrokken stakeholders alsof al precies duidelijk is hoe sociale wijkteams 
eruit zullen zien (zie VAR, zie Vechtstroom, zie bijeenkomsten in de SWW 
gemeenten). Op dit moment hebben wij juridisch niets meer dan een visie van het 
college en ligt de bal bij uw gemeenteraad. Doordat het college al voorschot neemt op 
‘uw piketpaaltjes’ ontstaat grote verwarring onder betrokkenen. 

• Haast is geen excuus voor onzorgvuldigheid! 
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• WMO-raad ervaart precies hetzelfde. Termijnen voor adviezen zijn korter dan is 
afgesproken. Wij doen ons best daarin mee te gaan, maar willen niet de ‘schaamlap 
voor participatie’ zijn.  

• Realiteit: Op 30 juni jl. hebben wij conform de afspraak advies uitgebracht over de 
sociale wijkteams. Op grond van het Instellingsbesluit kan pas een rechtsgeldig besluit 
worden genomen voordat het college ons advies heeft overgenomen of deugdelijk 
heeft gemotiveerd waarom ze van ons advies afwijkt. Onze vraag: waarom is er 
überhaupt nog niet gereageerd en hoe ziet het college dat in relatie tot besluitvorming? 

• Wij hebben 12 adviespunten ingebracht waar wij u graag naar verwijzen (zie 
raadsinformatiesysteem). 

• Het college zet ondertussen onomkeerbare stappen. De Inkoopdocumenten worden 
voor overheveling AWBZ naar Wmo 2015 worden over 6 dagen aan alle betrokken 
aanbieders toegezonden, maar de WMO-raad is nog niet om advies gevraagd? Voor 
uw informatie: in dit Inkoopdocument wordt over de sociale werking van de sociale 
wijkteams nauwelijks iets gezegd, en worden er slechts enkele algemene eisen aan 
aanbieders gesteld, die erop duiden dat sociale wijkteams ondergeschikt zijn aan 
aanbieders in plaats van andersom. Met de sociale wijkteams waren wij toch op weg 
naar een bottom-up benadering, waarom met de BVP-inkoop weer terug naar top-
down contractregisseurtje spelen? Sociale wijkteams hebben toch het mandaat straks 
en niet de zorgaanbieders, waarom staat dat er niet? 

• Op onze 19 juni jl. bijeenkomst met de SoZa doelgroep, waar velen van uw gemeente-
raad aanwezig waren, zagen wij toch het belang van maatwerk en het belang “Van 
Beleid naar Belevingswereld’? 

• Onze indruk: het college dendert door en verliest de zorgvuldigheid uit het oog. Tijd 
dat u als gemeenteraad de piketpaaltjes slaat.  

Motie CDA en ChristenUnie-SGP Participatieverordening 
• Wij zijn (zoals bekend) voor deze motie. 
• Niet voor onszelf, maar voor de borging van participatie bij een nieuwe Participatie, 

die voor vele burgers grote impact zal hebben. 
• Overigens ook los van de motie zullen wij ons blijven inzetten, ook op dat terrein van 

het sociaal domein. In dit najaar organiseren wij eenzelfde 19 juni bijeenkomst ‘Van 
Beleid naar Belevingswereld’ voor deze doelgroep en wij hebben inmiddels een vrij 
stevige informatiemap samengesteld over wat de Participatiewet voor Stichtse Vecht 
gaat betekenen. Dit kennisdocument is nu voor intern gebruik, maar willen wij ook 
rustig delen met uw gemeenteraad en andere betrokkenen.  

• Door het aannemen van deze motie dwingt u het college – en daarom moet u hem 
aannemen - om onze adviezen op dit terrein serieus te beoordelen, onze rol is anders 
onvoldoende geformaliseerd. 

• Een fundamenteel debat over participatie, moet er uiteraard voor 31 december a.s. 
komen. Een zeker pragmatisme lijkt ons in het belang van de betrokken burgers echter 
aanbevolen. 
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