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Reactienotitie inspraak bij  beleidskader Wmo 2013-2016 “Met elkaar, voor elkaar” 

 

 
 
Overzicht van inspraak procedure  
De concept versie van het beleidskader Wmo 2013-2016  is door het College van B&W vastgesteld op  
november 2012. De inspraaktermijn is daarbij vastgesteld voor de periode van … nov tot en met 3 
december 2012.  Op maandag 19 november is de gelegenheid geboden om tijdens een inloop 
bijeenkomst informatieve vragen te stellen en , toelichting te vragen op de nota.  
De inspraakversie van het beleidskader is aan een groot aantal betrokkenen toegezonden, voorzien 
van een uitnodiging voor de informatieavond van 19 november. Daarnaast is in Kernpunten en op de 
website van de gemeente de bijeenkomst van 13 december aangekondigd. Het beleidskader is 
geplaatst op de gemeentelijke website.  
 
Informatie  inloopbijeenkomst 19 november 2012  
Van de mogelijkheid gebruik te maken van de inloop bijeenkomst op 19 november is door twee 
organisaties (drie personen) gebruik gemaakt te weten de cliëntenraad van Rosengaerde en de 
hersteld hervormde gemeente Nieuwleusen (Rehoboth). Beide stelden inhoudelijke verhelderende 
vragen. Bovendien werd gevraagd naar lokale gevolgen van beleidsvoornemens van dit kabinet.  
 
Wmo-raad.  
Aan de Wmo-raad is de inspraak versie van de nota nog voor vaststelling door het college onder 
embargo verstrekt. Vervolgens is de Wmo-raad schriftelijk verzocht om advies uit te brengen, 
overeenkomstig artikel 2 van de instellingsverordening Wmo-raad.  
De Wmo-raad heeft in haar vergadering van 28 november 2012 het beleidskader besproken. In deze 
vergadering is een ambtelijke vertenewoordiging geweest ter beantwoording van vragen.  
 
Formele reacties 
 
Gedurende de inspraaktermijn is van de volgende organisaties reactie ontvangen.  
\reacties op adviesverzoek  
Datum Reactie van  Organisatie  

3 december 2012  Mevr. J. van der Velden, 
voorzitter 

Wmo-raad 

 
 
Overzicht van inspraakreacties  
Datum Reactie van  Organisatie  

26 november 2012 D.J. Waterham, voorzitter  Plaatselijk Belang Hessum-Vennenberg-Rechteren 
 

30 november 2012 W.M. van Es, directeur 
bestuurder 

Rosengaerde  

30 november 2012 Mevr. Drs. L.E. 
Verhoeven, raad van 
Bestuur 

Carinova 

3 december 2012 Mevr H. Prins Cliëntenraad Rosengaerde 

 
 
Inhoudelijke samenvatting en  voorgestelde reactie  
 
Wmo-raad  
De Wmo-raad kan instemmen met de het beleidskader en merkt op dat het waardevol lijkt het kader 
met enkele onderdelen uit te breiden.  

• Voeg een samenvatting met beleidsspeerpunten toe 
o Reactie: deze aanbeveling overnemen, vooral in de versie die publiek wordt.  .   

• Voeg bij thema 3  toe met betrekking tot geluid/gehoorschade. 
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o Reactie: Deze aanbeveling is overgenomen. Dit sluit aan bij vragen die in het 
verleden in de gemeenteraad al eens zijn gesteld. Hierover is reeds contact met de 
GGD.; 

• Bij thema 4 wordt aandacht gevraagd voor de zogenaamde vergeten/onzichtbare groep. Dit 
betreft  met name vereenzaming /isolement/verwaarlozing, met name bij ouderen. Dit vraagt 
om een professioneel vangnet. 

o Reactie: Niet overnemen: De Wmo-raad vraagt terecht aandacht voor deze groep, 
maar wij zijn van mening dat het beleidskader Wmo voldoende mogelijkheid biedt om 
aan deze groep aandacht te besteden, bijvoorbeeld via de ontwikkeling van 
woonservicegebieden. Met name in uitwerking en concrete (werk)afspraken met 
professionele en vrijwilligers organisaties zal deze groep in beeld moeten komen.   

• In thema 6 wordt gesteld dat de nota mantelzorgbeleid 2008-2012 nog wel volstaat. Gelet op 
het regeerakkoord wordt gevraagd of dit zo is. De vrees is dat mantelzorgers  nog zwaarder 
belast zullen worden.  

o Reactie: Deze aanbeveling leidt niet tot aanpassing. Bij het opstellen van het 
beleidskader is vastgesteld dat de nota mantelzorgbeleid nog voldoende actueel is 
voor de komende jaren. Op dit moment is die opvatting niet gewijzigd. Ontwikkelingen 
als gevolg van landelijk beleid kunnen in de loop van de beleidsperiode tot andere 
inzichten leiden. (zoals inmiddels ook in de inleiding van het beleidskader wordt 
verwoord)  Wij houden dit scherp in de gaten en ondernemen hierop actie wanneer 
daar aanleiding toe is.  

• Bij thema 6 om het onderdeel mantelzorg en vrijwillige inzet te scheiden. 
o Reactie: Inhoudelijk eens, maar leidt niet tot wijziging van de tekst.: Wij kennen de 

opvatting van de Wmo raad. Hoewel mantelzorg en vrijwillige inzet in één thema zijn 
onder gebracht wordt in het beleidskader een duidelijke scheiding aangebracht tussen 
beide onderdelen. Dit is in lijn met de aanbeveling. Ook in uitvoering van beleid 
worden beide niet als één geheel beschouwd. Daar waar vrijwillige inzet de taak van 
mantelzorgers kan verlichten ligt er wel een relatie tussen beide.   

• De Wmoraad heeft wij vraagtekens hebben bij de realiseerbaarheid/haalbaarheid van het 
gestelde binnen de beperkte periode. 

o Reactie: Deze opmerking leidt niet tot aanpassing van het beleidskader. Met name 
ten aanzien van de transities zal sprake moeten zijn van een goede planning en 
stellen van de juiste prioriteiten.   

I 
 
Plaatselijk Belang Hessum-Vennenberg-Rechteren 
Plaatselijk Belang is positief over het beleidskader Wmo, met name over de kanteling van uitvoering. 
Daarnaast vraagt Plaatselijk belang vraagt aandacht voor de positie van de hulpvrager op het moment 
dar er sprake is van het afwijzen van een aanvraag en vindt laagdrempeligheid van belang..  

Reactie: Leidt niet tot aanpassing. Deze opmerking heeft niet zozeer relatie met het 
beleidskader Wmo als wel met de verordening Wmo. Deze is in november 2012 vastgesteld door de 
raad.  De gevraagde laagdrempeligheid wordt door de gemeente al zo goed mogelijk toegepast en 
past ook binnen de kanteling..  

.  
Rosengaerde  
Rosengaerde heeft uitgebreid aandacht aan de te verwachten landelijke ontwikkelingen met gevolgen 
voor zowel Rosengaerde als voor lokaal beleid.  

• Er wordt aandacht gevraagd voor een goede woonomgeving en zaken die “buiten de zorg 
liggen. Gevraagd wordt de randvoorwaarden op te nemen in het beleidskader en 
ontwikkelingen hierin mee te nemen.  

o Reactie: leidt niet tot aanpassing. In de inleiding bij de nota is aangegeven dat deze is 
opgesteld in een periode van overgang tussen twee kabinetten. Dit brengt in de 
uitwerking van beleid  nog de nodige vragen met zich mee. Wachten tot de landelijk 
beleidsvoornemens meer duidelijkheid opleveren kost nog de nodige tijd. Het 
beleidskader geeft voldoende richting om verder uitvoering te kunnen geven en 
waarnodig wordt beleidsuitvoering aangepast. 

• Rosengaerde vraagt verder aandacht voor diverse beleidsonderdelen en wil graag betrokken 
zijn bij ontwikkeling en uitvoering van beleid. 

o Reactie: Van de mogelijkheden en activiteiten van Rosengaerde wordt kennis 
genomen. Daar waar mogelijk wordt samenwerking  gezocht, zoals dat ook nu al 
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gebeurd op meerdere terreinen.. De ontwikkeling van woonservicegebieden en pilot 
voor het wijksteunpunt Gernermarke zijn hier voorbeelden van.  
 

  
 
Carinova 
De reactie van Carinova is instemmend. Het beleidskader sluit naadloos aan bij deze organisatie.  
Carinova gaat uitgebreid in op de bijdrage die deze organisatie kan leveren bij de ontwikkeling en 
uitwerking van het beleidskader en wordt ingegaan op de landelijke ontwikkelingen.  

o Carinova adviseert om op pagina 17 aan de de zin “Prioriteit hebben maatschappelijke 
participatie van jongeren, het behalen van een startkwalificatie etc,”  toe te voegen “aandacht 
voor kinderen en jongeren die op groeien in een zorgsituatie” 

o Reactie: Overnemen. Dit is een zinvolle toevoeging in lijn met het beleid en sluit aan 
bij de aandacht voor jonge mantelzorgers 
 
 

Cliëntenraad Rosengaerde 
De cliëntenraad Rosengaerde maakt zich zorgen over gevolgen van het regeerakkoord op het lokale 
ouderenbeleid. De cliëntenraad benoemt een aantal terreinen waarbij zij aangeven dat er  sprake zal 
zijn van gevolgen, te weten huishoudelijke hulp, dagbesteding, mantelzorgbeleid, technologie in relatie 
tot eenzaamheid en overheveling taken naar de gemeente. De cliëntenraad hoopt dat de zorgpunten 
in toekomstig beleid worden meegewogen.  

o Reactie: De reactie van de cliëntenraad leidt niet tot aanpassingen in het beleidskader. De 
vermelde punten van zorg zijn alle onderwerpen die bij de transities en beleidsontwikkeling 
aandacht krijgen.  

 
 


