
 
 
Matrix adviezen Wmo-raden Nota Participatiebeleid 
 
Inleiding 
De  Wmo- adviesraden van Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp hebben advies uitgebracht op de Nota Participatiebeleid. 
Alle drie Wmo-adviesraden adviseren positief over het de nota en kunnen zich in de hoofdlijnen van het beleid herkennen, maar dat laat 
onverlet dat er nog diverse vragen en adviezen zijn. 
In de onderstaande tabel worden de vragen en adviezen van een korte reactie van de zijde van de colleges voorzien. 
De matrix wordt op 12 november aan de Wmo verzonden. 
De Wmo-adviesraden van Stichtse Vecht en Weesp ontvangen een schriftelijke reactie van het college, die in afschrift naar de raden Stichtse 
Vecht gaat en Weesp. De matrix wordt als bijlage toegevoegd. 
 
 
 

Onderwerp  1. Stichtse Vecht 2. Wijdemeren 3. Weesp Reactie colleges 

Preventieve 
schuldhulpverlening 

Inrichten van SOM 
(schuldhulpver 
lenings ombuds- en 
signalering meldpunt) 

  Voorkomen schuldenproblematiek kern van 
beleid 
Betrekken bij herzien minimabeleid.  Wordt in 
maart aan de raden voorgelegd 

Budgetten Belast de diverse 
budgetten evenredig 

  overnemen 

Loonwaarde  Ondergrens voor 
loonkostensubsidie. 
Naar 45 ipv 40 % 
loonwaarde 

 Wat doet gemeente 
voor arbeids-  
beperkten met 
loonwaarde van 
100% ? 
 

1. Nog niet overnemen. Categorie tussen 40% 
en 50% vergt maatwerk.  
 
2. Arbeidsbeperkten met een loonwaarde van 
100% kunnen wel voor bepaalde 
maatwerkvoorzieningen in aanmerking komen.  



 In het algemeen gaan we uit van 
zelfredzaamheid bij de groep met een 
loonwaarde van 100% zonder beperkingen 

Tegenprestatie en 
mantelzorg 

Geen gedwongen 
mantelzorg 

 Woord Verplicht 
toevoegen aan 
tegenprestatie ter 
onderscheiding van 
vrijwillige 
activiteiten? 
 
 
 
 
 
 
 
Geen visie op 
tegenprestatie. 
Tijdsduur en 
sancties niet 
uitgewerkt 

1. Mee eens. Is in beleid geen sprake van 
opleggen van mantelzorg als tegenprestatie. 
Dat kan ook niet. 
 
2. We spreken liever van al of niet formeel 
opleggen van een tegenprestatie. In meeste 
gevallen is dat niet nodig. Tegenprestatie 
wordt ingevuld met vrijwillige aangegane 
activiteiten.  
In geval de tegenprestatie wordt opgelegd, dan 
zijn er ook sanctiemogelijkheden opgenomen 
in de afstemmingsverordening 
 
2. We delen die mening niet. Inhoudelijk is de 
visie uitgewerkt. Tijdsduur en sancties zijn 
uitgewerkt in de verordening tegenprestatie en 
de afstemmingsverordening 

Stapelingseffecten 
 

1. Zijn die in beeld? 
2. Toevoeging aan 
hoofdstuk 6: inzet 
aanvullende middelen 
bij terugval in 
inkomen. 

  
 
 

1. Inzicht wordt verschaft bij minimabeleid 
2. Wordt meegenomen als punt van 

overweging bij de herijking van het 
minimabeleid en de 
compensatieregeling. 

Garantiebanen Hoeveel voor Stichtse 
Vecht? 

 Hoe worden ze 
gerealiseerd? 
 
Hoe wordt de 35 
miljoen extra 
besteed? 

Wordt in overleg met de regio bepaald.  Op de 
wijze van realisatie komen we terug. 
 
2. Nog geen inzicht in de 
bestedingsvoorwaarden voor de 35 miljoen 
extra.  

Ontwikkeling 
klantenbestand 

Hoe ontwikkelt het 
klanten bestand zich? 

  Zal periodiek op worden gerapporteerd 



Stadspas of U-pas Wat gebeurt daar 
mee? 

  Blijft voor Stichtse Vecht gehandhaafd.  
Voor Weesp en Wijdemeren in onderzoek 

Sociale wijkteam  SWT”s  worden in 
de nota niet 
genoemd. 
Waarom niet? 

 SWT’s komen inderdaad weinig ter sprake. 
Accent ligt op het inhoudelijk beleid en niet op 
de organisatievorm. 

Financiën  Fondsvorming 
realiseren  

 Met het reserveren van vrijvallen BUIG 
budgetten, proberen we dat te realiseren. Is 
ook  

Raakvlak Wmo-
Participatie 

 Ontschotting toe 
te juichen, maar 
houd motivatie 
van vrijwilligers in 
het oog 

 Mee eens. Motivatie is belangrijk. Is kern van 
ons beleid rond de tegenprestatie. 

Risicobeheersing    Mee eens. Is ook ingebed in de reguliere 
management en controlecyclus. 

Sociale dienst nieuwe 
stijl 

  Wat wordt daarmee 
bedoeld? 

Bedoeld wordt een meer vraaggerichte en 
integrale werkwijze, zoals ook voor Wmo en 
Jeugd wordt nagestreefd. Er wordt een 
gerichte training georganiseerd waaraan ook 
medewerkers van de sociale team. 

Jobcoaching en carving   Is dat niet de 
verantwoordelijk 
heid van de 
werkgever? 

De gemeente maakt het financieel of materieel 
mogelijk, maar de uitvoering vindt bij 
werkgever plaats.  

Persoonlijk plan   Wenselijk om dat 
per cliënt te doen 

Waar dat van toepassing is, zeker bij re-
integratie wordt dat gedaan. Is al praktijk. 

Werkgevers   Hoe worden 
werkgevers 
geïnformeerd 

We geven informatiebijeenkomsten aan de 
lokale ondernemingsverenigingen e.d. 

WTCG   Wat wordt de 
definitieve regeling? 

Informatie volgt zodra die bekend is. 

Stichting Leergeld   Status van het 
onderzoek? 

Onderzoek moet nog starten.  

Monitoring   Richten op: Mee eens. Betrekken we bij de opzet voor de 



 Inzet 
bedrijfsleven 

 Clienttevredenhe
id in de diverse 
groepen van 
loonwaarde 

 Afhandelings- 

 tijd aanvragen 

 effectiviteit 
instrumenten 
inkomensonderst
euning 

 
 

monitoring 

     

 


