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Wmo-raad Valkenswaard
Advies betreffende "Uitgangspuntennotitie decentralisatie AWBZ".
Inleiding.
De Wmo-raad ziet de nota als een belangrijk stuk. De daarin vastgelegde uitgangspunten gaan
het kader vormen van de inpassing van begeleiding in het lokale Wmo-beleid en de Wmoverordening. Vandaar dat de Wmo-raad veel tijd heeft besteed aan zorgvuldige bestudering yan
de notitie. Het resultaat in de vorm van kanttekeningen, aanbevelingen en vragen vindt u in het
onderhavige advies.
De betrokkenheid van de Wmo-raad bij de aangeboden notitie is beperkt gebleven. Twee
vertegenwoordigers van de adviesraad hebben deelgenomen aan de brainstormbijeenkomst op
5 januari jl. Daarna werd het echter stil en was er geen sprake van enige (directe)
betrokkenheid van de Wmo-raad. Wel zijn we geïnformeerd over de opzet van de
projectorganisatie en het projectplan. Op eigen initiatief hebben wij in mei de projectleidster,
mevrouw Schutte, uitgenodigd ons te informeren over de voortgang van het project.
Opnieuw spreken we onze ambitie uit om zo vroeg mogelijk betrokken te worden bij de
ontwikkeling van het Wmo-beleid in het algemeen en de vervolgstappen op deze notitie in het
bijzonder. De stap dat de teamleider van WZO de vergaderingen van de Wmo-raad bijwoont
juichen we dan ook toe. We zien het als een garantie dat in een vroeg stadium de mogelijke
bijdrage van de Wmo-raad aan de ontwikkeling van het lokale Wmo-beleid wordt besproken.
De nota is opgebouwd uit drie hoofdstukken en twee bijlagen waarin Vervoer en PGB apart
worden behandeld. De functies begeleiding, vervoer, inkoop, pgb worden in de verschillende
hoofdstukken aan de orde gesteld.
Wellicht was het voor de helderheid beter geweest als de verschillende zorgfuncties met hun
uitgangspunten gescheiden waren behandeld met een afsluitend hoofdstuk waarin de integrale
visie met de uitgangspunten was vastgelegd.
Hoewel een notitie van uitgangspunten beperkt zal zijn wat betreft de concretisering nodigen
enkele formuleringen uit tot het stellen van vragen. Naast kanttekeningen en aanbevelingen
mag u dan ook enige vragen van onze kant verwachten.
We volgen in dit advies de structuur van de notitie en geven commentaar per hoofdstuk en
uitgangspunt.
Ad 1. Inleiding.
In de inleiding wordt ingegaan op de achtergrond van de Wmo. Onder "Doel uitgangspunten
notitie " worden belangrijke uitgangspunten uit het Wmo-beleidsplan opgesomd. De auteur zal
enige moeite hebben moeten doen om die uitgangspunten uit het Meerjaren Beleidsplan te
destilleren, want zo helder als in de onderhavige notitie geformuleerd zijn ze o.i. niet te vinden.
Desalniettemin kan de Wmo-raad zich daarin best vinden met dien verstande dat we een
tweetal kanttekeningen willen plaatsen.
Wat verstaat de gemeente in concreto onder "neerleggen van verantwoordelijkheden bij het
maatschappelijk middenveld"?

Een toeiichting is toegevoegd.

Ten tweede zouden we graag een voor ons belangrijk uitgangspunt willen toevoegen dat ook in
het beleidsplan een aantal keren wordt aangehaald: "mede vormgeven aan beleid via inspraak
en actief burgerschap" met als procesverplichting: "participatie van de burger bij de
totstandkoming van beleid". We missen dat in deze notitie. We komen daarop later nog terug.
Een toelichting is toegevoegd.
In de inleiding wordt de overlap met de twee andere (te verwachten) decentralisaties
Jeugdzorg en de WWNV genoemd. We missen echter een uitwerldng van deze gedachtegang. De
vraag is dus hoe de gemeente de drie transities in samenhang denkt aan te pakken.
We adviseren de gemeente om op korte termijn een visie/aanpak te ontwikkelen hoe de
gemeente de verwachte transities in samenhang denkt op te pakken, zowel organisatorisch als
inhoudelijk. Zo zal de Jeugdzorgtransitie o.i. wat doelgroep en activiteiten betreft een
behoorlijke overlap hebben met de transitie van begeleiding.
Deze overlap wordt herkend. De drie decentralisaties zullen zoveel mogelijk in samenhang
worden opgepakt. Dit zai in de komende periode ook vorm krijgen.

In de inleiding wordt de verwachting uitgesproken dat de volledige groep in 2014 overkomt
naar de Wmo. Jammer is dat die gedachtegang in de notitie nauwelijks in zijn consequenties
nader wordt uitgewerkt. Dat geldt vooral voor de bijlagen 1 en 2.
Deze opmerking is terecht. Dit wordt echter veroorzaakt door het feit dat de bijlagen al eerder
zijn vastgesteld toen de decentralisatie nog in volle gang was. Effecten van
controversieelverklaring zijn wel in de hoofdtekst gewijzigd.

Samengevat:
Wat verstaat de gemeente onder het neerleggen van verantwoordelijkheden bij het
maatschappelijk middenveld?
De Wmo-raad beveelt aan om werk te maken van een visie op actief burgerschap.
De wmo-raad adviseert de gemeente om een standpunt en beleid te formuleren om de drie
transities Begeleiding, Jeugdzorg en Wet werken naar Vermogen in samenhang aan te pakken
Ad uitgangspunt 1:
Wij ondersteunen het gezamenlijk optrekken van de A2-gemeenten. Wij adviseren om ook de
uitvoering, de volgende stappen, nauw af te stemmen want ons inziens zal sprake zijn
grensoverschrijdende zorgvragen van cliënten.
Ad 2. Uitgangspunten projectstructuur en resultaten inventarisatie.
Naast het controversieel verklaren van de verandering van de Wmo heeft de Tweede Kamer
besloten om de ondersteuning van de transitie Begeleiding voort te zetten en de daarvoor
beschikbare middelen te beschikking te blijven stellen.
In de notitie wordt uitgegaan van de invoering per 2014. Gesteld wordt om die invoering
beleidsneutraal te laten plaats vinden met de kanttekening na te gaan wat de mogelijkheden zijn
van vernieuwing. Mogelijke vernieuwing met als kader: "van individuele voorziening naar
collectieve/algemene voorziening, naar informeel netwerk, naar eigen kracht".

In het licht van de huidige situatie hebben wij begrip voor de noodzaak van een dergelijk kader
Daarbij wordt gezocht naar een verbinding van welzijnsactiviteiten en informele zorg.
De Wmo-raad vraagt zich af hoe de gemeente die zoektocht ziet. Enerzijds bevelen we aan om
daarvan in deze notitie een tip van de sluier op te lichten en de denkrichting aan te geven.
Anderzijds adviseren we nadrukkelijk om de nieuwe cliëntgroeperingen bij het zoeken naar
vernieuwingsmogelijkheden te betrekken. Immers de onbekendheid bij de gemeente m.b.t. de
nieuwe cliënten en hun zorgvragen is groot. Er zal dus energie en tijd in het opzoeken van de
cliëntgroeperingen moeten worden gestoken. De Wmo-raad kan in dat proces een rol spelen.
Wellicht kan met ondersteuning vanuit het Transitiebureau dit proces worden opgestart.
Een toelichting is toegevoegd.
In het inventarisatiedocument wordt gemeld dat cliëntenpanels en andere relevante partijen
zijn geraadpleegd, maar ons is niet duidelijk wie in die panels waren vertegenwoordigd.
Er wordt verwezen naar het inventarisatiedocument. Hierin staan alle deelnemers, ook
zorgaanbieders, zorgboerderijen en 'pgb-aanbieders' vermeld. Daarbij komt dat in enkele sessies
ook is overleg met PGB-houders zelf en met cliënten die zorg in natura ontvangen. Het gaat in
deze notitie te ver om al deze namen op te noemen.
We missen onder 2.2. een opsomming van de in de A2-gemeenten actieve cliëntgroeperingen.
In het kader in de uitgangspuntennotitie zijn aantallen cliënten en zorgaanbieders benoemd als
degenen die direct geraakt worden door de decentralisatie. Cliëntenorganisaties hebben een
afgeleid belang, die zijn daarom niet opgenomen.

Samengevat:
Wat verstaat de gemeente onder zoeken naar verbinding met welzijnsactiviteiten en informele
zorg?
Ad uitgangspunt 2:
Wij ondersteunen het uitgangspunt van beleidsneutrale invoering in 2014.
Wij adviseren om de Wmo-raad en de nieuwe cliëntgroeperingen te betrekken bij het zoeken
naar vernieuwingsmogelijkheden. Uitgezocht moet worden hoe deze nieuwe
(belangenvertegenwoordigers van) cliëntgroeperingen te bereiken en wat de ondersteuning
vanuit het Transitiebureau daarbij kan zijn.
Het Transitiebureau van de VNG en het Ministerie zegt hierover: ""De nieuwe taak begeleiding
brengt nieuwe cliëntgroepen in beeld die ook de gelegenheid moeten krijgen om mee denken over
de invulling van de Wmo. Dit zal betekenen dat Wmo-raden opnieuw naar hun samenstelling
gaan kijken. In uw contact met de Wmo-raad over de decentralisatie is dit een aandachtspunt."
Dit zal daarom in de gesprekken met de Wmo-raad verder worden opgepakt.
Ad 3. Uitgangspunten toegang, inkoop en PGB.

Toegang.
Gezien de doelstelling van maatwerk en budgetbewaking is het alleszins zaak dat de gemeente
zelfde regie houdt op de toegang. De doelgroep is echter onbekend bij de gemeente. Beter
gezegd de vragen vanuit de doelgroep zijn onbekend en volgens verwachting zeer divers.
Daarom wordt voorgesteld de ontbrekende kennis in te kopen. Ook hier geldt dat, hoewel
gesteld mag worden dat in een uitgangspuntennotitie niet alles in detail behoeft te worden
uitgewerkt, er enig inzicht in de aanpak van inkoop van die kennis in deze notitie mag worden
verwacht. Moet die worden gezocht bij de zorgaanbieders die partij zijn in dezen of zijn er
andere mogelijkheden? Is het bijvoorbeeld mogelijk een onafhankelijk
indicatiebureau/instelling in te huren met expertise op het terrein van begeleiding?
Voor ons is het de vraag of en in hoeverre de gemeente i.e. het zorgloket deze kennis moet
verwerven. Immers het spectrum van beperkingen van de nieuwe doelgroep is breed, zeer
divers en complex. Het is zeer de vraag of de kennis in de breedte überhaupt middels opleiding
te verwerven is of aan specialisten moet worden overgelaten.
Onderzoek naar mogelijkheid van uitbesteding van indicatie zou o.i. moeten worden
overwogen.
Samengevat:
Uitgangspunt 3:
Wij ondersteunen het uitgangspunt van regiebewaking bij de gemeente, maar vragen ons af wat
de visie is van de gemeente op het inkoopproces van kennis betreffende begeleiding.
Onderzoek naar de mogelijkheid van uitbesteden van de indicatiestelling naar een
onafhankelijke instelling moet worden overwogen.
In de tekst is nu weergegeven dat er een voorkeur ligt voor het uitbesteden van de
indicatiestelling.

Toegang tot Vervoer.
In de toelichting op uitgangspunt 4 wordt een aparte indicatie bepleit voor vervoer. Wij vragen
ons af of dit geen onderdeel zou rnpften zijn van de (algemene) indicatie betreffende
begeleiding/ondersteuning van de cliënt.
Naar onze mening zou in het keukentafelgesprek met (nieuwe) cliënten ook de dagbesteding en
vervoer aan bod kunnen komen.
Dit is een terechte opmerking. De term 'aparte' is daarom in de tekst verwijderd. Het gaat er om
dat vervoer om een indicatie vraagt. Het gaat er niet om dat er een separaat indicatiebesluit
komt. Uiteindelijk zal de cliënt één beschikking ontvangen waarin de verschillende onderdelen
zijn opgenomen.

Het is te billijken, gezien het kostenaandeel van vervoer, dat pas dan een individuele
(vervoers)voorziening wordt toegekend als andere mogelijkheden niet toereikend zijn
Natuurlijk onder het motto dat maatwerk hierbij een belangrijk doelstelling blijft, zoals eerder
in de notitie gesteld.
Samengevat:
Ad uitgangspunt 4:
Ons advies is om de indicatie voor vervoer onderdeel te laten zijn van de algemene indicatie
voor begeleiding. Wij hebben er goede nota van genomen dat het kostenaandeel van vervoer op
het totaal van begeleidingskosten hoog is en dus speciale aandacht vraagt.

Inkoop.
Aanbesteding.
Op pagina's 9-11 wordt het inkoopproces behandeld, waarbij in het bijzonder het
aanbestedingsproces, vervoer en kortdurend verblijf aandacht wordt gegeven.
Gezien de succesvolle ervaringen met de inkoop van huishoudelijke hulp in de gemeente
Valkenswaard onderschrijven we het standpunt om gezamenlijk bestuurlijk aan te besteden.
Gezamenlijk omdat dat leidt tot efficiëntie in het inkoopproces en een sterkere
onderhandelingspositie. Bestuurlijk aanbesteden vanwege de positieve ervaringen in
Valkenswaard.
Samengevat:
Ad uitgangspunten 5 en 6:
De Wmo-raad steunt beide uitgangspunten betreffende aanbesteden.
Vervoer.
Wat betreft vervoer stellen we voor om de werkgroep Vervoer, een nieuwe opdracht te geven
en op dit moment het uitgangspunt 7 aan te passen met als uitgangspunt de verwachting dat in
2014 de complete doelgroep onder de Wmo gaat vallen. De omvang van de kosten is hoog
(geëxtrapoleerd € 0,8 - 1,6 mio in 2014 voor de gezamenlijke A2-gemeenten) en het inzicht in
de kostenopbouw te gering om nu al te beslissen de bestaande infrastructuur in 2014 niet te
wijzigen. Zie hiervoor het commentaar op bijlage 1.
Ad Uitgangspunt 7:
Aanbevolen wordt dat, gezien de kosten van vervoer, de indicatiestelling en de bestaande
infrastructuur van vervoer en daaraan verbonden kosten in 2012 en 2013 van de nieuwe
doelgroep worden geanalyseerd om daarmee gemeentelijke regie vanaf 2014 mogelijk te
maken.
De tekst is op dit punt aangepast, in overeenstemming met de opmerkingen op dit punt.

Kortdurend verblijf.
In de huidige Wmo is de ondersteuning van mantelzorgers een verantwoordelijkheid van de
gemeente. Kortdurend verblijf is een mogelijkheid om mantelzorgers met een zware
zorgverantwoordelijkheid tijdelijk te ontlasten. Uitgangspunt 8 wordt dan ook door ons
onderschreven.
Ad uitgangspunt 8:
De Wmo-raad ondersteunt het uitgangspunt van maatwerk voor kortdurend verblijf door
verbinding té zoeken met prestatieveld 4.
PGB.
De mogelijkheid van PGB wordt in de AWBZ beperkt, althans dat was het voornemen. Hierdoor
kwam bij de transitie van begeleiding ook opnieuw de mogelijkheid van een PGB in het kader
van de Wmo ter discussie te staan. Het handhaven van het PGB wordt door de Wmo-raad
positief beoordeeld. Het zorgplan dient de basis te zijn voor het toewijzen van passende zorg.
Het zorgplan kan, indien mogelijk, door de cliënt worden opgesteld. In andere gevallen kan
gebruik worden gemaakt van professionele hulp en/of inschakeling van wettelijke
vertegenwoordigers.
Ad uitgangspunt 9:

Wij ondersteunen het handhaven van de mogelijkheid van PGB; het zorgplan is de basis van
voor de cliënt passende zorg.
Namens de WMO-raad,

H.T. Dijkstra
Voorzitter Wmo-raad Valkenswaard
6 augustus 2012

Bijlage bij Advies Uitgangspuntennotitie decentralisatie AWBZ.
Commentaar op bijlagen 1 en 2 van voornoemde notitie.
Algemeen.
Ondanks begrip voor de veranderde situatie als gevolg van het controversieel verklaren van de
wijziging van de Wmo, bevelen wij aan om de WG'n te vragen om de bijlagen wat betreft analyse
en aanbevelingen aan te passen met als uitgangspunt het scenario van een algehele transitie in
2014.
Ad bijlage 1.
In bijlage 1 wordt Vervoer, en vooral de kostenpost daarvan, apart behandeld. In de analyse van
de kosten voor 2013 wordt over een totale kostenpost van € 70.000 resp. €135.000 gesproken.
Dat moet echter zijn de meerkosten van vervoer to.v. die van 2012. De totale (geëxtrapoleerde)
kosten van vervoer in 2013 resp. 2014 zijn ruim € 500.000/1.000.000 resp. ongeveer
€900.000/1.600.000 voor de gezamenlijke A2-gemeenten. Hierbij zij opgemerkt dat 2013 niet
meer zo relevant is gezien de controversieel verklaring en dat veel meer naar de consequenties
in 2014 moet worden gekeken.
Als uitgegaan wordt van het scenario dat in 2014 de volledige groep overkomt naar de Wmo
dan is een herziening van de analyse en de adviezen m.b.t. vervoer en daarmee de opdracht aan
de werkgroep Vervoer noodzakelijk. -> Zie hierboven.
Enkele aanbevelingen van onze kant zijn:
® het uitgangspunt 7 om de bestaande infrastructuur van vervoer niet te wijzigen te
nuanceren; -> Aangepast.
aanbevolen wordt dat gezien de kosten van vervoer de bestaande infrastructuur van
vervoer en daaraan verbonden kosten in 2012 en 2013 van de nieuwe doelgroep dienen
te worden geanalyseerd om daarmee gemeentelijke regie vanaf 2014 mogelijk te maken;
® in de inkooponderhandelingen met zorgaanbieders afdwingen dat inzicht gegeven
wordt in de kosten van vervoer dat onder hun regie wordt uitgevoerd, inclusief de
nacalculatie;
een verzoek om zaken efficiënter te organiseren (zie punt 4 van de bijlage) lijkt ons
nogal zwak uitgedrukt;
e we adviseren om de tarieven voor vervoer niet in deze door de Raad nog vast te stellen
nota weg te laten. -> De noodzaak hiervan kan ik niet beoordelen. Ik zou er geen moeite
mee hebben het weg te laten. Anderzijds is het openbare informatie die Raadsleden zelf
ook op internet kunnen vinden.
Ad bijlage 2:
In de tabel op blz. 23 kloppen de tellingen niet. -> Zie toelichting twee alinea's boven de tabel.
Enkele cliënten hebben zowel PGB als ZIN. Daarmee is het aantal unieke cliënten lager dan het
aantal cliënten met een PGB en het aantal cliënten met ZIN>

