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Nr. Vraag / opmerking  Antwoord / wat is er mee gedaan 
 Gemeente Weesp –  

Wmo adviesraad 

 

1. Algemene opmerkingen 
Het concept beleidsplan is in een goed leesbare 
stijl geschreven en omvat alle wettelijk vereiste 
elementen. 

 

2. De uitwerking van het concept beleidsplan is op 
een aantal punten globaal. Bij verschillende 
onderwerpen wordt aangegeven dat deze later 
worden ingevuld op basis van nader onderzoek. 

In de herschreven versie is geprobeerd 
acties zo veel mogelijk SMART te 
formuleren. Waar is geschreven dat nader 
onderzoek nodig is, is toegevoegd wanneer 
dit gaat plaatsvinden. 

3. Voor het maken van gefundeerde beleidskeuzen 
is inzicht in de ontwikkeling van de vraag 
noodzakelijk. Wat zijn de te verwachten 
problemen van inwoners van Weesp bij 
maatschappelijke participatie , in welke mate 
gaat dit voorkomen en hoe wil de gemeente 
daarbij gaan ondersteunen? Een dergelijke 
analyse ontbreekt in het concept beleidsplan. 

In hoofdstuk 2 zijn de huidige en nieuwe 
doelgroepen van de Wmo toegevoegd, 
inclusief hun huidige zorgvraag. Dit geeft 
inzicht in de te verwachten 
ondersteuningsvraag.  

4. In het beleidsplan is geen financieel kader 
opgenomen. Om het realiteitsgehalte van 
beleidsvoornemens te beoordelen is het 
noodzakelijk om te weten welke financiële 
middelen hiervoor beschikbaar zijn. 

Het financiële kader is toegevoegd in 
hoofdstuk 9. 

5.  Al met al constateert de Adviesraad dat het 
concept beleidsplan nog niet voldragen is. Wij 
realiseren ons daarbij dat niet alle noodzakelijke 
informatie, bijvoorbeeld een degelijke analyse 
van de te verwachten vraag, beschikbaar is. Wij 
geven u daarom in overweging een beleidsplan 
vast te stellen voor de jaren 2015 – 2016 en 
voor de jaren daarna een goed gefundeerd 
beleidsplan op te 
stellen. 

Zie reactie onder punt 24. 

6. Hoofdstuk sociale samenhang 
Ten aanzien van sociale samenhang zijn een 
heldere doelstellingen geformuleerd. De onder 
punt 6 geformuleerde doelstelling over regie en 
uitvoering van activiteiten is onduidelijk. Wat 
wordt hier bedoeld en is dit een doelstelling. 

Deze doelstelling is toegevoegd middels 
een amendement van de gemeenteraad 
van Weesp.1 

7. 1.3.1.: Tijdens de bewonersbijeenkomst op 20 
augustus 2014 bleek wederom dat ‘elkaar 
ontmoeten’ en de beschikbaarheid van 
ontmoetingsplaatsen erg belangrijk zijn. Dit punt 
kan nader worden uitgewerkt. 

Dit is uitgewerkt in paragraaf 3.3.1. Hier is 
omschreven welke rol de gemeente hierin 
heeft, en hoe de gemeente de 
beschikbaarheid van ontmoetingsplaatsen 
faciliteert. 

8. 1.3.1.: De wijkteams spelen in een cruciale rol 
bij het realiseren van het Wmo beleid. De indruk 
ontstaat dat dit ‘wonder-teams’ worden. De 
invulling en kwaliteit van de wijkteams wordt 
bepalend voor het slagen van het Wmo beleid. 

In november worden de gemeenteraden en 
de adviesraden nader geïnformeerd over de 
inrichting van de sociale wijkteams. 

1 Deze doelstelling is alleen toegevoegd in het beleidsplan van de gemeente Weesp. 
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De Adviesraad wordt graag geïnformeerd over 
de nadere invulling van de wijkteams. 

9. 1.3.2.: De Adviesraad ondersteunt het 
uitgangspunt dat het versterken van eigen 
kracht kan bijdragen aan het oplossen van 
participatieproblemen. De wijze waarop dit 
gestimuleerd wordt en welke middelen hiervoor 
beschikbaar zijn behoeft nadere uitwerking. 

In paragraaf 3.3.2 is toegevoegd dat het 
versterken van eigen kracht (onder meer 
door inzet van de werkwijze van sociale 
netwerk strategieën) als taak wordt 
meegegeven aan cliëntondersteuners. 

10. 1.3.3.: Wij kunnen ons ook vinden in het 
voornemen om initiatieven te stimuleren die 
gericht zijn op het bevorderen van onderlinge 
hulp. Daarbij verwachten wij van de gemeente 
wel een realistische houding. Veel mensen 
maken al gebruik van hun netwerk en/of bieden 
al hulp aan anderen. 

Wij herkennen dit beeld. Deze initiatieven 
moeten daarom worden gezien als een 
manier om het bieden van onderlinge hulp 
makkelijker te maken, niet als een initiatief 
om mensen daartoe te verplichten. 
 
 

11. 1.3.4.: Toegankelijkheid van gebouwen en 
informatie is een belangrijke voorwaarde voor 
maatschappelijke participatie. De Adviesraad 
verwacht van de gemeente op dit punt een 
voorbeeldfunctie. Wij adviseren het beleid op dit 
punt krachtiger te formuleren: de gemeente 
handhaaft de wet- en regelgeving (bouwbesluit) 
met betrekking tot toegankelijkheid van 
gebouwen en openbare ruimte. De gemeente 
realiseert goed toegankelijke 
informatievoorziening en vervult hierin een 
voorbeeldfunctie. 

In paragraaf 3.3.4 is toegevoegd dat bij 
bouwprojecten en (her)inrichting van 
openbare ruimte wordt gecontroleerd op de 
fysieke toegankelijkheid.  
 
De toegankelijkheid van nieuw te 
ontwikkelen informatiemateriaal zal vooraf 
getoetst worden bij de Wmo adviesraden. 
 
 

12. Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers 
Het beleid op het gebied van mantelzorgers en 
vrijwilligers is beperkt uitgewerkt. Ten aanzien 
van mantelzorgondersteuning ontbreekt het 
bijvoorbeeld aan beleidskeuzen wat de 
gemeente daadwerkelijk gaat bieden of 
stimuleren, zoals respijtzorg, scholing en 
training, uitwisselingsbijeenkomsten. Ook is niet 
duidelijk hoeveel geld hiervoor beschikbaar is. 

We proberen zo veel mogelijk vraaggericht 
te werken. Daarom willen we in 2015 zo 
veel duidelijkheid krijgen over de gewenste 
ondersteuning van mantelzorgers en 
vrijwilligers. Dit wordt gedaan door de 
situatie van de mantelzorger expliciet te 
bespreken in het keukentafelgesprek, en 
door bijeenkomsten te organiseren met 
mantelzorgers en Wmo-raden om het 
mantelzorgbeleid verder uit te werken. 

13. Voor het stimuleren van vrijwilligerswerk is de 
beschikbaarheid van een goed toegankelijke 
sociale kaart van groot belang. Hiermee doelen 
wij op een sociale kaart die gebruikt kan worden 
door inwoners van Weesp om inzicht te krijgen 
in het beschikbare vrijwilligersaanbod. 

Bij het ontwikkelen van de sociale kaart 
wordt afstemming gezocht met de websites 
van de vrijwilligerscentrale om dit aanbod 
inzichtelijk te maken. 

14. Hoofdstuk preventie 
Preventie is belangrijk. Het beleid inzake 
preventie is globaal uitgewerkt. Wat zijn de 
doelgroepen en de problemen waar de 
gemeente Weesp haar preventiebeleid de 
komende jaren op wil richten en welke middelen 
worden hiervoor ingezet? 

Dit is uitgewerkt in bijlage 5. De in te zetten 
middelen komen zowel uit het Wmo budget 
als het budget voor Preventieve 
Gezondheidszorg. 

15. Algemene voorzieningen 
De Adviesraad ondersteunt het beleid inzake het 
versterken van algemene voorzieningen. 
Belangrijk aandachtspunt daarbij is het geven 
van bekendheid aan voorzieningen en het 
wegnemen van drempels. Tijdens de 
bewonersbijeenkomst op 20 augustus jl. gaven 
verschillende aanwezigen aan niet op de hoogte 

Wij herkennen dit beeld. Dit wordt onder 
andere gedaan door de beschikbare 
voorzieningen duidelijk in zicht te brengen 
via de sociale kaart. 
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te zijn van beschikbare voorzieningen en 
activiteiten. 

16. 1.10.5.: De visie op en inzet van onafhankelijke 
cliëntondersteuning dient nader te worden 
uitgewerkt. Cliëntondersteuning kan in 
belangrijke mate bijdragen aan de gewenste 
eigenregie en inzet van eigen kracht van een 
cliënt. Het persoonlijk ondersteuningsplan dat in 
de wet wordt genoemd is hierbij een belangrijk 
hulpmiddel. Tijdens de bewonersbijeenkomst op 
20 augustus jl. gaven aanwezigen aan dat veel 
inwoners van Weesp moeite hebben met het 
formuleren van een eigen vraag. 
Cliëntondersteuning draagt hieraan bij. 

Voor 2015 worden met Stichting MEE 
prestatieafspraken gemaakt over de inzet 
van cliëntondersteuning, waarbij 
vraagverheldering en het stimuleren van 
eigen kracht een belangrijk onderdeel van 
de opdracht is. In 2016 kunnen op basis van 
deze ervaringen ook prestatieafspraken 
worden gemaakt met andere organisaties. 

17. Maatwerkvoorzieningen 
De doelstellingen bij maatwerkvoorzieningen zijn 
allemaal geformuleerd vanuit een 
bezuinigingsdoelstelling. Dit is wat betreft de 
Adviesraad een verkeerd vertrekpunt. Doel van 
de inzet van maatwerkvoorzieningen is het 
mogelijk maken van maatschappelijke 
participatie voor hen waarbij andere middelen 
(algemene voorzieningen) onvoldoende soelaas 
bieden. Dat daarbij wordt ingezet op innovatie 
en het voorkomen van overlap is uitstekend. 

De doelstellingen zijn reeds vastgesteld 
door de gemeenteraad in de Kaderstellende 
notitie en kunnen daarom niet meer 
gewijzigd worden.  
 
We zijn het eens met uw standpunt dat het 
mogelijk maken van maatschappelijke 
participatie altijd het doel moet zijn. Wij 
zetten er daarom op in dat de middelen die 
de gemeente beschikbaar heeft, 
daadwerkelijk terecht komen bij  de 
inwoners die anders belemmerd zouden 
worden in hun maatschappelijke 
participatie. 

18. 1.3.1.: ‘De beste oplossing voor de vraag van de 
inwoner gaat daarmee boven de best 
beschikbare oplossing.’ Wat wordt er bedoeld 
met deze zin? 

Deze zin is verwijderd. 

19 1.3.1.: De Wmo Adviesraad onderschrijft de 
passage dat de medewerkers in de 
gemeentelijke toegang een cruciale rol vervullen 
bij het realiseren van maatwerk. Beschikken 
over de juiste kennis en vaardigheden zijn 
noodzakelijk voor het goed inschatten van 
mogelijkheden en behoefte aan ondersteuning. 
Dit vergt nadere uitwerking van het profiel van 
medewerkers en nadere uitwerking van de 
werkwijze en beoordelingscriteria. 

Zie antwoord bij punt 8. 

20 1.3.1.: Onder het kopje ‘Laagdrempelige vormen 
van dagbesteding opzetten’ worden vier typen 
van dagbesteding genoemd. Van die vier typen 
wordt alleen de ‘begeleiding groep basis’ 
uitgewerkt. Wat gebeurt er met de overige 
types? 

We vragen zorgaanbieders om met 
innovatieve ideeën te komen voor de 
vormgeving van dagbesteding.  
 
 
 
 
 
 

21 Maatwerkvoorzieningen op het gebied van 
beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang  
Ook hier geldt dat de doelstellingen zijn 
geformuleerd vanuit een 
bezuinigingsdoelstelling. De Adviesraad 
adviseert om doelstellingen te formuleren vanuit 

De doelstellingen zijn reeds vastgesteld 
door de gemeenteraad in de Kaderstellende 
notitie en kunnen daarom niet meer 
gewijzigd worden.  
 
Wij zijn het wel eens met uw standpunt. Zie 
reactie onder punt 17. 
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het vertrekpunt van de wet: realiseren van 
maatschappelijke participatie. 

22 Wij constateren dat er spanning zit tussen de 
beleidsdoelstellingen ten aanzien van 
maatwerkvoorzieningen en het beleid ten 
aanzien van beschermd wonen. Voor beide 
geldt dat het beleid gericht is op een zo laag 
mogelijke inzet. Dit werkt tegen elkaar in. Graag 
horen wij hoe dit beleid goed op elkaar wordt 
afgestemd, zonder dat inwoners tussen wal en 
schip raken. 

Maatwerkvoorzieningen blijven altijd 
beschikbaar voor de meest kwetsbare 
inwoners. Inwoners die doorstromen vanuit 
de maatschappelijke opvang of beschermd 
wonen vallen hier zeker onder.  
 
Als door extra inzet van 
maatwerkvoorzieningen in de thuissituatie 
kan worden voorkomen dat een inwoner 
gebruik moet maken van de 
maatschappelijke opvang of een 
beschermde woonvorm, heeft dit altijd de 
voorkeur. 

23 conclusie 
Het concept Wmo beleidsplan 2015 – 2018 
behoeft nadere uitwerking en aanscherping. Aan 
het beleidsplan dient een financieel 
meerjarenkader te worden toegevoegd. 

In hoofdstuk 9 is een financieel kader 
toegevoegd.  

24 De Wmo Adviesraad adviseert het College van 
B&W om de looptijd van het beleidsplan te 
beperken tot 2015 – 2016. Op dit moment is er 
onvoldoende noodzakelijke informatie 
beschikbaar om een gefundeerd 
meerjarenbeleidsplan voor een langere termijn 
op te stellen. Deze kan komende periode op 
basis van onderzoek en praktijkervaring worden 
verzameld. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld 
het beleidsplan voor 3 jaar op te stellen en 
tussentijds te evalueren. We stellen een 
tussentijdse evaluatie voor begin 2016 en 
nogmaals begin 2017. Op die manier is de 
looptijd gelijk aan de looptijd van de 
beleidsplannen jeugd en participatie. Het is 
niet wenselijk om dit beleidsplan voor een 
kortere periode dan drie jaar vast te stellen 
omdat tijd en ruimte nodig is voor de 
uitvoering en uitwerking van de plannen.  
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Nr. Vraag / opmerking  Antwoord / wat is er mee gedaan 
 Gemeente Wijdemeren –  

Wmo adviesraad 

 

1. Er is veel aandacht besteed aan het begrijpelijk 
formuleren van het beleidsplan. Het opsommen 
van de acties aan het eind van ieder hoofdstuk 
draagt positief bij aan het stuk. 

 

2. De ambitieniveau van het plan is hoog, wellicht 
zelfs onhaalbaar hoog. Er zijn veel acties 
geformuleerd. Wij adviseren om goed te kijken 
naar de haalbaarheid. Het heeft weinig zin om 
veel acties te formuleren, waarvan later blijkt dat 
ze niet haalbaar zijn gebleken. Het is beter om 
kritisch met het aantal acties om te gaan en daar 
dan ook de inspanningen op te richten; 

Het aantal acties is verminderd en er is 
(waar mogelijk) aangegeven wanneer een 
actie gestart wordt om te voorkomen dat 
alle acties op hetzelfde moment gaan 
starten. 

3. Het plan is een opsomming van acties en goede 
voornemens, maar een analyse van de 
bestaande situatie ontbreekt. Wat is al wel goed 
voor elkaar in Wijdemeren en wat behoeft 
verbetering. Wij adviseren een sterkte/zwakte 
analyse op te nemen om van daaruit gericht 
beleid te formuleren.  

Er is een omgevingsanalyse gemaakt. Deze 
wordt naar u toegezonden.  

4. Het beleidsplan lijkt identiek te zijn voor de drie 
SWW gemeenten, terwijl er toch verschillen zijn, 
die dan ook in de plannen van de afzonderlijke 
gemeenten tot uiting dienen te komen. 

Per gemeente worden lokale accenten 
toegevoegd. Dit is reeds gebeurd in de 
nieuwe versie van het beleidsplan. 

5. In het plan zijn geen financiële kaders 
opgenomen. Daardoor komt het plan los te 
staan van de werkelijkheid en krijgt een zekere 
mate van vrijblijvendheid. 

Het financiële kader voor de 
maatwerkvoorzieningen is toegevoegd in 
hoofdstuk 9.  
 
In het beleidsplan wordt voorgesteld om 
voor het voorveld minimaal het budget dat 
in 2014 hiervoor beschikbaar is te 
reserveren voor 2015. Om een inschatting 
te geven van deze bedragen is in tabel 9.4 
een overzicht opgenomen van de budgeten 
die in 2015 zijn begroot voor een aantal 
activiteiten in het voorveld. (Dit is bedoeld 
als indicatie. Het betreft geen volledig 
overzicht). 

6. In het plan zijn geen concreet meetbare 
doelstellingen opgenomen aan de hand waarvan 
de effectiviteit kan worden gemeten. Wat wil 
men concreet bereiken en wordt dat ook 
bereikt? Het is weinig concreet. Daar kan nog 
een slag worden gemaakt. 

In de herschreven versie is geprobeerd 
acties zo veel mogelijk SMART te 
formuleren.  

7. In overeenstemming met landelijke trends wordt 
sterk ingezet op de sociale wijkteams. Ons 
inziens is thans nog onvoldoende duidelijk hoe 
deze teams zullen worden ingericht, hoe groot 
ze zijn en uit welke disciplines deze bestaan. 
Dat is begrijpelijk omdat het fenomeen nog 
betrekkelijk nieuw is. Sociale wijkteams kunnen 
een belangrijke bijdrage leveren aan de 
effectiviteit in het sociale domein. 

In november wordt de gemeenteraden en 
de adviesraden nader geïnformeerd over de 
inrichting van de sociale wijkteams. 
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Graag blijven wij geïnformeerd over de 
voortgang van de inrichting van de wijkteams. 

8. Een tweede observatie dat aan sociale 
wijkteams zo veel kracht wordt toegedeeld, dat 
thans bestaande en effectief werkende 
structuren over boord dreigen te worden gezet 
(bijvoorbeeld Vangnet en Advies). Het lijkt goed 
om na te gaan hoe de Sociale Wijkteams 
kunnen worden ingepast in bestaande 
structuren. 

Bij de inrichting van de sociale wijkteams 
wordt expliciet rekening gehouden met de 
bestaande sociale structuren. Er worden 
workshops gehouden met aanbieders uit 
het voorveld. Hierdoor ontstaat een duidelijk 
beeld van de bestaande sociale structuren. 
De expertise van Vangnet en Advies wordt 
in gebed in de lokale gemeentelijke 
toegang. Op deze manier wordt voorkomen 
dat Vangnet en Advies als aparte toegang 
tot het sociaal domein gaat functioneren. Op 
dit moment wordt hier al een pilot mee 
gedraaid. 

9. Er wordt hoog ingezet op mantelzorg en 
vrijwilligerswerk. De vraag is de beleidsmakers 
zich niet rijk rekenen daar waar het het 
vermeende potentieel betreft. Het moge duidelijk 
zijn dat de gedachte dat de overheid alles wel 
oplost verleden tijd is. Maar de vraag is ook of 
deze gedachte zich zo breed heeft genesteld als 
wel wordt verondersteld. 

We stimuleren de inzet van mantelzorgers 
en vrijwilligers, maar ook als dit niet leidt tot 
meer inzet van mantelzorgers en 
vrijwilligers moeten inwoners de 
ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. 
Ook als hier dan meer inzet van 
maatwerkvoorzieningen voor nodig is.  
 
 
 

10. De aandacht voor mantelzorgers is terecht. In 
het plan loopt de aandacht voor de mantelzorger 
nog te veel via de zorgvrager en de aandacht 
lijkt ook beperkt te zijn tot standaard onderdeel 
van het gesprek. Als mantelzorgers echt zo 
belangrijk zijn, dan verdient het overweging om 
met een zekere periodiciteit rechtstreeks contact 
te hebben met de mantelzorger. Een 
mantelzorgcompliment lijkt in dat kader wel leuk, 
maar de middelen kunnen misschien beter 
worden ingezet voor het monitoren van de 
continue inzetbaarheid van de mantelzorger. 

In het beleidsplan is beschreven dat in 2015 
bijeenkomsten met mantelzorgers en Wmo-
raden worden georganiseerd om het 
mantelzorgbeleid verder uit te werken. 
Daarbij zal ook de besteding van de 
middelen voor het mantelzorgcompliment 
besproken worden.  

11. Respijtzorg is in dit kader uitermate belangrijk en 
zal een speerpunt in de 
mantelzorgondersteuning moeten zijn. 

We delen dit standpunt. In alledrie de 
gemeenten is vrijwillige respijtzorg 
beschikbaar. Daarnaast wordt vanaf 2015 
professionele respijtzorg (kortdurend 
verblijf) als maatwerkvoorziening ingekocht. 
 
In hoofdstuk 4 is beschreven dat zal worden 
onderzocht of het budget dat in 2014 
beschikbaar is voor versterking van 
mantelzorgondersteuning, in Weesp en 
Wijdemeren ingezet kan worden voor een 
laagdrempelige inloopochtend voor 
dementerenden en hun mantelzorgers 
waarbij professionele begeleiding aanwezig 
is. Stichtse Vecht heeft al een dergelijke 
inloopochtend. Hier kunnen de middelen 
anders worden besteed. 

12. Preventie is ons inziens voorkomen dat een 
ongewenste situatie ontstaat en 
vroegsignalering is in een vroegtijdig stadium 
vaststellen dat een ongewenste situatie ondanks 
preventieve maatregelen toch ontstaat. In de 

We delen uw standpunt dat primaire 
preventie voor vroegsignalering komt, en 
secundaire preventie na vroegsignalering.  
Daarom is in paragraaf 5.1 het onderscheid 
gemaakt tussen voorkomen dat problemen 
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inleiding van hoofdstuk 5 (preventie) lijkt dit te 
worden omgedraaid. De juiste volgorde is 
primaire preventie, vroegsignalering, secundaire 
preventie. Het beleidsplan behoeft in dit kader 
een concretere formulering. 

ontstaan (primaire preventie) of voorkomen 
dat problemen verergeren (secundaire 
preventie). 

13. Het beknotten van deskundige huishoudelijk 
hulp en begeleiding lijkt strijdig met de 
doelstelling van vroegsignalering. Huishoudelijk 
hulp lijkt te worden omgevormd tot louter 
schoonmaakwerk. Dat is wel een abrupte draai 
na alle aandacht voor kwaliteit die leidend is 
geweest voor de aanbesteding CHT in de Regio 
Gooi- en Vechtstreek. 

Het voorstel omtrent huishoudelijke hulp is 
inmiddels gewijzigd. In eerste instantie 
wordt geen algemene voorziening in het 
leven geroepen, maar wordt overgegaan op 
resultaatgericht financieren. De zorg wordt 
hierbij geleverd door de huidige aanbieders 
van CHT, waarbij de huidige 
contractafspraken dus blijven gelden. Op 
basis van monitoring van de uitgaven wordt 
bekeken of het nog noodzakelijk is een 
algemene voorziening in het leven te 
roepen.  

14. Van belang is dat ondersteuning beschikbaar 
blijft voor degenen die dat echt nodig hebben. 
Dat zijn inwoners die echt hulp nodig hebben en 
inwoners die ondersteuning echt niet kunnen 
bekostigen. In dat kader wordt aandacht 
gevraagd voor de stapeling van maatregelen die 
door afzonderlijke overheidsinstanties worden 
genomen en die ongecoördineerd kunnen leiden 
tot een stapeling van lastenverzwaringen. Voor 
al deze inwoners is maatwerk noodzakelijk en 
gewaakt moet worden voor een te lichtzinnige 
inzet van algemene voorzieningen. Bijdragen in 
de vorm van een vouchersysteem zijn denkbaar, 
maar gaan gepaard met aanzienlijk 
administratieve lasten. De vraag is bovendien 
hoe kostendekkend deze bijdragen zijn. 

Bij het invoeren van een vouchersysteem 
moet vooraf berekend worden wat de 
hoogte van het bedrag moet zijn, en wat dit 
voor financiële consequenties heeft.  

 
 

Z.37219/D.19907  7 van 12 



 
Nr. Vraag / opmerking  Antwoord / wat is er mee gedaan 
 Gemeente Stichtse Vecht –  

Wmo adviesraad 

 

1. Hoofdstuk 1 en 2 
De hoofdstukken inleiding en uitgangspunten 
zijn nog niet volledig geschreven en het 
onderstaande is op dit moment daardoor nog 
niet te beoordelen: 
 

Deze hoofdstukken zijn verder uitgewerkt in 
de nieuwe versie. 

2. In deze hoofdstukken zou glashelder de 
doorlopende lijn gelegd moeten worden tussen 
de wettelijke kaders, de visie Sociaal Domein 
van SWW (inclusief de uitgangspunten) en de 
kaderstellende notitie. 
 

In paragraaf 1.1 zijn de wettelijke kaders 
weergegeven, in paragraaf 1.2. zijn de 
uitgangspunten uit de visie sociaal domein 
weergegeven. In paragraaf 1.5 is 
aangegeven dat het beleidsplan is 
gebaseerd op de kaderstellende notitie 

3. Ook zou een vertaling moeten plaatsvinden naar 
de organisatiekaders en met name de 
consequenties voor de inrichting van sociale 
wijkteams, inkoop en financiën. 
 
 

De organisatiekaders worden nader 
uitgewerkt in een omgevingsanalyse. Deze 
wordt zo spoedig mogelijk naar u 
toegezonden. 
 
In november worden de gemeenteraden en 
de adviesraden nader geïnformeerd over de 
inrichting van de sociale wijkteams. 
 

4. Als de kadernotitie wordt vergeleken met het 
concept beleidsplan valt op dat het nieuwe aan 
het beleidsplan uitsluitend acties zijn 
toegevoegd, welke aan in de kadernotitie 
genoemde doelstellingen worden gehangen en 
dat deze acties worden toegelicht en per 
onderdeel aan het einde van ieder hoofdstuk 
worden samengevat. 
 

De doelstelling uit de kadernotitie zijn 
vastgesteld door de gemeenteraad en 
vormen de basis voor het beleidsplan. De 
acties geven weer hoe de SWW-gemeenten 
de doelen willen bereiken. 

5.  Hoofdstuk 3: sociale samenhang 
 
Betreft: doelstelling: wij faciliteren dat mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en mee kunnen doen 
in de wijk.  
 
a) De WMO-raad Sociaal Domein SV is van 
mening dat de initiatieven van burgers / 
inwoners meer centraal moeten worden gesteld. 
 
b) Verder moet gelet worden op eenduidigheid 
in gebruik termen; wijkteam moet sociaal 
wijkteam zijn of SWT etc. 
 

a) Wij delen deze mening. In het hoofdstuk 
is daarom concreter aangegeven wat de rol 
van inwoners is, en wat de rol van de 
gemeente is. De voorgestelde lijn is: 
Initiatieven moeten komen van inwoners, de 
gemeente heeft als taak deze initiatieven te 
ondersteunen.  
 
b) Dit is aangepast. Er wordt nu overal 
gesproken over een sociaal wijkteam. 
 
 
 

6. Betreft: doelstelling : versterken van eigen 
kracht. 
  
Naar de mening van de WMO-raad Sociaal 
Domein SV dient deze doelstelling nader 
uitgewerkt te worden in termen van acties. Plus 
de financiële mogelijkheden. 
 

In paragraaf 6.3.1 zijn de genoemde acties 
nader uitgewerkt (ontwikkeling sociale kaart 
en versterken van laagdrempelige 
inloopactiviteiten). 
 
In de gemeenteraadsvergadering van 
september wordt het budget voor een 
website voor onderlinge hulp, inclusief de 
sociale kaart, vastgesteld. 
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Ook is in paragraaf 3.3.2 toegevoegd dat 
we cliëntondersteuners de opdracht geven 
inwoners te ondersteunen bij het versterken 
en aanspreken van hun sociale netwerk.  
 
Het budget voor cliëntondersteuning door 
Stichting MEE is weergegeven in tabel 9.4.  
 

7. Betreft: doelstelling: We stimuleren initiatieven 
van bewoners (samenkracht) die gericht zijn op 
onderlinge hulp. 
 
De WMO-raad Sociaal Domein SV onderschrijft 
de genoemde acties, maar heeft behoefte aan 
het uitzetten van deze acties in de tijd en de 
daarbij horende financiële kaders. 
 

Waar mogelijk is aan de acties een tijdspad 
toegevoegd.  
 
 
In het beleidsplan wordt voorgesteld om 
voor het voorveld minimaal het budget dat 
in 2014 hiervoor beschikbaar is te 
reserveren voor 2015. Om een inschatting 
te geven van deze bedragen is in tabel 9.4 
een overzicht opgenomen van de budgeten 
die in 2015 zijn begroot voor een aantal 
activiteiten in het voorveld. (Dit is bedoeld 
als indicatie. Het betreft geen volledig 
overzicht). 

8. Betreft: doelstelling: We bevorderen de 
toegankelijkheid van voorzieningen, activiteiten, 
ruimten en informatie voor mensen met een 
beperking. 
 
a) De WMO-raad Sociaal Domein SV is 
uiteraard bereid zijn verantwoordelijkheid te 
nemen, maar Stichtse Vecht is primair 
verantwoordelijk voor het toegankelijk maken 
van voorzieningen voor minder validen.  
b) Dit uitgangspunt in bouwbesluit of 
verordening mee nemen 
 
 

a) Wij delen deze mening. De Wmo-
adviesraad wordt slechts om advies 
gevraagd over toegankelijkheid en hoe het 
college deze het beste kan laten 
beoordelen. Het college en de 
gemeenteraad dragen de 
verantwoordelijkheid. 
b) Als actie is toegevoegd: bij 
bouwprojecten en (her)inrichting van de 
openbare ruimte wordt gecontroleerd op de 
toegankelijkheid.  

9. Betreft: doelstelling: Het voorkomen van 
verdere tweedeling tussen inwoners, die 
meedoen of niet meedoen door o.a. het 
versterken van verbindingen, het stimuleren en 
entameren van (duurzame) ontmoetingen, etc 
 
Betreft: doelstelling: De regie en uitvoering van 
de activiteiten in het sociaal domein worden 
uitgevoerd vanuit een samenhang tussen 
beleidsnetwerken, ambtelijke organisatie, 
zorgaanbieders, professionals, vrijwilligers (en 
hun organisaties) en cliënten. De samenhang is 
doelmatig, effectief en transparant en het 
potentieel van alle bestaande organisaties en 
initiatieven wordt optimaal benut.  
 
De WMO-raad Sociaal Domein SV mist bij 
dezen, overigens toegevoegde doelstellingen, 
het benoemen van acties. 
 
 

Deze doelstellingen zijn via een 
amendement van de gemeenteraad in 
Weesp opgenomen in het beleidsplan, en 
zullen alleen in het beleidsplan van Weesp 
worden opgenomen.  
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10. Hoofdstuk 4: ondersteuning van 
mantelzorgers en vrijwilligers 
 
Betreft: doelstelling: Mantelzorgers 
ondersteunen en faciliteren, zodat zij de zorg 
goed vol kunnen houden en de zorgvragers zo 
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.  
 
De WMO-raad Sociaal Domein SV onderschrijft 
de doelstelling en actie, maar wijst wederom op 
het ontbreken van een financiële onderbouwing 
ten einde dit te realiseren. 
 

Zie antwoord bij punt 7. 
 
In 2014 wordt een eenmalig bedrag 
uitgekeerd voor mantelzorgondersteuning. 
Dit bedrag staat genoemd in tabel 9.4. 
 
 
 
 

11. Betreft: doelstelling: Vrijwilligerswerk stimuleren 
en particuliere initiatieven voor vrijwilligerswerk 
faciliteren. 
 
De WMO-raad Sociaal Domein SV wijst in dit 
verband op de vereiste samenhang met de 
participatiewet. 
 

In paragraaf 4.3.2 is deze koppeling 
gemaakt. 

12. Hoofdstuk 5: preventie 
 
Betreft: doelstelling: Zorgen dat inwoners, 
vrijwilligers en professionals weten waar zij 
signalen kunnen melden. 
 
a) Allereerst merkt de WMO-raad Sociaal 
Domein SV op dat het nog niet eenvoudig is om 
alle signalen te laten samenkomen bij de SWT’s, 
b) Belangrijker is dat, de verordening gelezen 
hebbend, het mandaat van het SWT hierin 
zodanig beperkt dat deze geen 
“doorzettingsmacht” heeft, 
c) Algemeen t.a.v. de verordening: Stichtse 
Vecht heeft zich bij het opstellen van de 
verordening primair laten leiden door de 
financiering en niet door de wens te komen tot 
kwalitatieve zorg, 
d) Zie ook de adviezen:142606WMOLAS Advies 
Sociale Wijkteams “Discussiestuk ten behoeve 
van de inrichting van de Sociale Wijkteams” en 
140309WMOLAS van de WMO-raad Sociaal 
Domein SV en Advies Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Stichtse Vecht 
2015.  
 

a) Wij delen deze mening. Daarom 
betrekken wij partners uit het sociale 
domein bij de vorming van de sociale 
wijkteams. Hiermee wordt bewerkstelligd 
dat professionals bekend worden met de 
meldfunctie van het wijkteam. Daarnaast 
moet dit bekend worden gemaakt bij 
inwoners.  
 
b) De mate van doorzettingsmacht van het 
sociale wijkteam is niet genoemd in het stuk 
omdat de exacte bevoegdheden van het 
sociaal wijkteam nog niet duidelijk zijn. U 
wordt hier in november over geïnformeerd. 
 
c+d) Op uw advies ten aanzien van de 
verordening gaan we in bij de matrix, 
behorende bij de verordening Wmo. 
 
 
 

13. Betreft: doelstelling: door vroegtijdig signaleren 
voorkomen dat problemen ontstaan of 
verergeren. 
 
De WMO-raad Sociaal Domein SV herkent zich, 
ondermeer door het meenemen van zijn 
opmerkingen in de werksessie van 11 juni 2014, 
in deze doelstelling en acties. 
 

 

14. Betreft: doelstelling: zoveel mogelijk hulpvragen 
in het preventieve voorveld oplossen door lichte 

Wij delen deze mening. De GGD is daarom 
als ketenpartner betrokken bij de vorming 
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vormen van ondersteuning in te zetten.  
 
Opgemerkt wordt dat voornoemde acties een 
goede samenwerking / afstemming vereisen 
tussen de SWT’s en de GGD in het kader van 
met name risicomanagement. 

van de sociale wijkteams. 

15. Hoofdstuk 6: algemene voorzieningen 
 
Betreft: doelstelling: het versterken van 
algemene voorzieningen. 
 
a) Aandachtspunt, dat nadere uitwerking 
behoeft, is hierbij het regelen van toegang voor 
alle burgers tot deze algemene voorzieningen,  
 
b) Als voorbeeld kan het project Kom Erbij in 
Fazantenkamp dienen. 

a) De toegang tot algemene voorzieningen 
is nader omschreven in de inleiding van 
hoofdstuk 6. 
 
b) Wij delen uw mening dat ‘Kom erbij’ een 
goed voorbeeld is van hoe algemene 
voorzieningen versterkt kunnen worden. Er 
wordt momenteel gewerkt aan een website 
waar vraag en aanbod van informele zorg 
(en welzijnsactiviteiten) bij elkaar kunnen 
worden gebracht. 
 
 

16. Betreft: doelstelling: het gebruik van algemene 
en laagdrempelige voorzieningen in de wijk staat 
voorop bij een ondersteuningsvraag. 
 
De WMO-raad Sociaal Domein SV heeft geen 
verder op- en aanmerkingen ten aanzien van de 
gestelde doelen, maar vraagt zich wederom af 
welke financiële ruimte er ter beschikking wordt 
gesteld. 
 

Zie antwoord bij punt 7.  
 
In tabel 9.4 wordt, ter indicatie, het bedrag 
weergegeven dat iedere gemeente heeft 
begroot voor cliëntondersteuning, hulp op 
afstand en een vrijwillige klussendienst.  

17. Betreft: doelstelling: De gemeente verstrekt een 
vergoeding of voucher voor een algemene 
voorziening als daarmee inzet van zwaardere 
ondersteuning kan worden voorkomen. 
 
Het realiteitsgehalte van deze actie staat of valt 
met de, ontbrekende?, beschikbaarheid van 
budget. Om hoeveel gevallen c.q. welk budget 
gaat het? 
 

Wij delen uw mening dat bij het invoeren 
van een vouchersysteem vooraf 
doorgerekend moet worden wat de hoogte 
van het bedrag van de vouchers moet zijn, 
op welke inwoners dit betrekking moet 
hebben en wat dit voor financiële 
consequenties heeft. 

18. Betreft: doelstelling: ‘organiseren van hulp op 
afstand’ 
 
De WMO-raad Sociaal Domein SV adviseert om 
een en ander verder uit te werken, nadat de 
VNG hiertoe een voorstel heeft afgegeven. 
 

Als actie is toegevoegd dat we willen 
aansluiten bij de landelijke initiatieven voor 
het organiseren van Hulp op afstand. 

19 Betreft: doelstelling: ‘organiseren van 
cliëntondersteuning” 
 
Aangeraden actie: plan maken voor vernieuwing 
cliëntondersteuning.  
 

Cliëntondersteuning wordt in 2015 belegd 
bij Stichting MEE. Op dit moment wordt 
gewerkt aan de prestatieafspraken met 
Stichting MEE. Deze worden u in oktober 
ter informatie toegezonden. 

20 Hoofdstuk 7: maatwerkvoorzieningen 
 
Betreft: doelstelling: Maatwerk leveren waar dat 
nodig is en voorkomen van automatische inzet 
van zware ondersteuning.  
 

Op de adviezen met betrekking tot de 
inkoopdocumenten reageren wij in de matrix 
behorende bij de desbetreffende stukken. 
 
In de definitieve versie van het beleidsplan 
is een voorstel met betrekking tot de 
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De WMO-raad Sociaal Domein SV verwijst in dit 
verband naar zijn voorlopig advies met 
betrekking tot het inkoopdocument Jeugd en 
AWBZ (AWBZ 142008WMOLAS) en het, nog 
door u te ontvangen, advies aangaande 
Huishoudelijke Hulp. 
 

financiering van de huishoudelijke hulp 
opgenomen. Graag vernemen wij uw reactie 
hierop bij het definitieve advies over het 
Wmo-beleidsplan. 

21 Betreft: doelstelling: inzetten op innovatieve 
oplossingen in het kader van begeleiding.  
 
De WMO-raad Sociaal Domein SV geeft in zijn 
voorlopige advies inzake de inkoop-documenten 
Jeugd en AWBZ aan dat er weinig tot geen 
(financiële) ruimte geboden aan innovatie!  
 

Op de adviezen met betrekking tot de 
inkoopdocumenten reageren wij in de matrix 
behorende bij de desbetreffende stukken. 
 

22 Betreft: doelstelling: tegengaan van overlap in 
maatwerkvoorzieningen 
 
Afstemmen 0-meting opzet met de opzet van de 
kennismaking met de cliënten, die overkomen 
vanuit de AWBZ. 
 

Dit aandachtspunt zal worden meegenomen 
in de communicatie naar inwoners.  

23 Betreft: doelstelling: Inzetten op preventie om 
de toestroom naar maatschappelijke opvang te 
voorkomen. 
 
De WMO-raad Sociaal Domein SV onderstreept 
nogmaals het grote belang van preventie en 
vroeg signalering. 
 

Wij delen deze mening. Er wordt zo veel 
mogelijk ingezet op vroegtijdig ingrijpen bij 
dreigende uithuiszettingen. 

24 Betreft: doelstelling: Afspraken maken met de 
centrumgemeente over de uitvoering van 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen. 
 
De WMO-raad Sociaal Domein SV wijst op het 
belang van het goed vastleggen van de risico’s 
voor wat betreft de inzet van (boven)regionale 
middelen. De te maken ‘nadere afspraken’ zijn 
belangrijk en vereisen naar de mening van de 
raad de betrokkenheid en het advies van onze 
raad! 
 

Wij delen deze mening. Uw raad wordt 
nader geïnformeerd over de vormgeving 
van deze afspraken. 
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