
 
 
Matrix adviezen Wmo-raden Nota Participatiebeleid 
 
Inleiding 
De  Wmo- adviesraden van Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp hebben advies uitgebracht op de Afstemmingsverordening 2015, de 
Verordening Tegenprestatie 2015 en de Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 
Alle drie Wmo-adviesraden adviseren positief over de drie verordeningen. De raden van Stichtse Vecht en Weesp stellen nog een aantal 
vragen geven een aantal inhoudelijke adviezen. In de onderstaande tabel worden de vragen en adviezen van een korte reactie van de zijde van 
de colleges voorzien. De Wmo-adviesraden van Stichtse Vecht en Weesp ontvangen een schriftelijke reactie van het college, die in afschrift 
naar de gemeenteraden Stichtse Vecht gaat en Weesp. De matrix wordt als bijlage toegevoegd. 
 
 
Onderwerp  1. Stichtse Vecht 2. Weesp Reactie colleges 
 
Communicatie  

Geef aan dat er nog 
meer verordeningen 
volgen. 
 
 

 Deze boodschap wordt opgenomen in de 
nieuwsbrief 
 
 
 

Opleiding en scholing Zorg voor goede 
scholing en opleiding 

 Mee eens.  
 

Cultuuromslag  Zet in op een 
cultuurverandering 

In het najaar is een opleidingstraject gestart 
dat doorloopt in 2015 

Verordening 
Tegenprestatie 

 Zorg voor duidelijke 
opdracht voor 
uitvoeringsorganisatie 

De opdracht is ons inzien duidelijk 

  Visie op 
tegenprestatie niet 
scherp 

De visie op de tegenprestatie is helder 
verwoord in par 4.2 van de Participatienota 
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  Dat tegenprestatie 
niet tot re-integratie 
mag leiden is geen 
zinnige opmerking 

Observatie juist. 
Tekstwijziging is in deze fase van de 
besluitvorming aan de raad 

 Publiceer de lijst met 
activiteiten voor een 
tegenprestatie 

 Nemen we over, als we zelf activiteiten 
bieden. 

Verordening 
Individuele 
inkomenstoeslag 

 Voorkom bureaucratie 
in de uitvoering 

Er kan niet met marginale toetsing van de 
aanvraag worden volstaan binnen de nieuwe 
wettelijke kaders.  

  Wat is de rol van het 
wijkteam 

Aanvraag kan ook via het wijkteam 
binnenkomen als sprake is van meervoudige 
problematiek 

  Marginale 
overschrijding van 
inkomensnorm op  
10 % zetten 

Op grond van jurisprudentie is 5 euro een 
geaccepteerde norm. 
De regeling is bovendien al veel ruimhartiger 
dan eerder. 

 Geef de verschillen 
tussen de oude en de 
nieuwe situatie aan 

 Nemen we mee in de nieuwsbrief 

Afstemmings-
verordening 

 Doelmatigheid boven 
rechtmatigheid 

Doelmatigheid en rechtmatigheid moeten 
hand in hand gaan. 

 Te gedetailleerd, niet 
in evenwicht met de 
andere verordeningen 

 Rechtmatigheid staat hier voorop en dat vergt 
een strengere toonzetting. 

Sancties Zorg voor een 
onafhankelijke 
mediator 

 Dit onderwerp is breder en heeft op meerdere 
terreinen juridische implicaties dan uitsluitend 
op de verordeningen. Hierop zal in een later 
stadium worden teruggekomen. 

Geüniformeerde 
arbeidsverplichtingen  

Opnemen in de 
verordening 

 Wat in de wet staat hoeft niet in de 
verordening herhaald te worden.  
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