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Betreft: advies beleidsregels WMO 2019.

Geacht College,

Op 18 februari 2019 heeft u ons middels een schrijven van mevrouw S.J.G.B. Hagen-Kroeze verzocht
advies uit te brengen over de beleidsregels WMO 2019.
Op donderdag 14 maart jl. zijn de beleidsregels WMO en Jeugd tijdens een informeel gesprek
doorgenomen met uw beleidsmedewerkers mevrouw R. Nassár en L. Hulshoff en 4 leden van de
Participatieraad (WMO en Jeugd). Dit was een zeer plezierige en constructieve bijeenkomst door over
beide beleidsvelden in gezamenlijkheid te spreken en achterliggende gedachten toe te lichten.
Advies
De gemeente is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid (het vermogen om
zelfstandig het leven te leiden en eigen problemen op te lossen) en participatie (het kunnen
deelnemen aan het maatschappelijke verkeer) van alle inwoners met of zonder een beperking of
chronische psychische of psychosociale problemen. Met ondersteuning van de zelfredzaamheid en
participatie moeten de inwoners zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven.
Voor inwoners met psychosociale problemen en/of voor inwoners die, al dan niet in verband met
risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld de thuissituatie hebben verlaten, voorziet
de gemeente in de behoefte aan beschermd wonen en opvang.
De inwoner dient te worden gezien als een volwaardig persoon en ontvangt steun vanuit de volledige
context van zijn situatie (leefwereld). Deze ondersteuning en begeleiding zijn integraal op elkaar
afgestemd en betreft zowel de ondersteuning van professionals als van vrijwilligers, familie en/of
buren.
De participatieraad adviseert minder systeemdwang en meer maatwerk over de verschillende wetten
en levensdomeinen heen voor de inwoner. Tijdelijk als het kan, permanent als het moet.
Monitoring van de doelmatigheid van toegekende ondersteuningsbehoefte(s) en de effecten van
resultaat gericht werken voor de inwoners wordt hierbij sterk aanbevolen.

Tenslotte zijn er verder geen vragen dan wel opmerkingen met betrekking tot de wijzigingen en
toevoegingen van de beleidsregels WMO 2019.

Uw schriftelijke reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de participatieraad,

Portefeuillehouder WMO
Irma Davina

Voorzitter
Harry Stopel
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