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INSPRAAKREACTIES BELEIDSDOCUMENT 3D  Sociaal Domein 

Startdatum inspraak, 17 juli 2014 , sluitingsdatum:  27 augustus 2014 

 

Zienswijzen/adviezen zijn ontvangen van: 

 

Organen met formeel adviesrecht: 

WMO adviesraad Schagen 

WMO adviesraad Hollands Kroon 

WSW panel Kop van Noord Holland 

WWB cliëntenraad ISD Kop van Noord Holland 

 

Overige Instellingen: 

Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland 

Zorgbelang Noord Holland 

Parlan 

Omring thuiszorg 

MEE  Noordwest Holland 

’s Heeren Loo 

BJZ 

Mantelzorgcentrum 

Huisartsen  

Dorpsraden 

 

De reacties worden in bijgaande notities in deze volgorde behandeld. 

 

Bijlage 1   Vragen en antwoorden vergadering gemeenten/adviesraden d.d. 19 augustus 2014 

Bijlage 2   Verslaglegging Koplichtbijeenkomsten 
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WMO ADVIESRAAD SCHAGEN 

 

Reactie op onderdelen van de aanbiedingsbrief: 

Voor wat betreft de focus op beheersing van kosten en reductie van uitgaven, het volgende. De 

gemeente dient er inderdaad voor te waken dat de ondersteuning van de hulpvragers niet 

ondergeschikt wordt gemaakt aan de budgettaire targets in de gemeentelijke bedrijfsvoering. 

Daar waar sprake moet zijn van ondersteuning wordt deze geboden. Dit laat onverlet dat er hier 

sprake is van een spanningsveld, gegeven de landelijk vastgestelde kortingen op de rijksbudgetten.  

Voor wat betreft het wijkteam en het RAKC geldt dat de keuzes ten aanzien van inrichting, 

werkwijze, verantwoordelijkheden ed.  op hoofdlijnen zijn vastgelegd in het uitvoeringsdocument 

“Met Kop en Schouders” zoals dat in december 2013 door de raad is vastgesteld. Het college is 

verantwoordelijk voor de uitwerking binnen deze kaders. 

 (met verwijzing naar bijlage 1 van het advies) 

1. Stel de beleidsvoornemens, zoals in de Wmo artikel 2.1.2. concreet op en voeg deze toe aan 

het beleidsplan. 

              Uitwerking volgt. 

2. Stel een communicatieplan over de verandering in het sociaal domein op en voeg dit toe aan 

het beleidsplan. 

       Het communicatieplan is gereed. Dit wordt als zelfstandig document gezien. 

       Toevoeging aan het beleidsplan is niet noodzakelijk.  

 

3. Bied zorgvragers, voor wie Mee niet de aangewezen ondersteuner is, de mogelijkheid tot 

passende cliëntondersteuning 

       Dit punt wordt meegenomen, bezien zal worden of naast MEE en de geboden  onder- 

       steuning  vanuit het wijkteam, aanvullende ondersteuningsvoorzieningen noodzakelijk 

       zijn. 

 

4. Continueer het mantelzorgcompliment in de huidige vorm. 

              Het college komt met een nadere uitwerking van het mantelzorgcompliment in het najaar 
              2014.                      

5. Ken de tegemoetkomingen voor personen met een beperking of chronische aandoening, 
zoals bedoeld in de Wmo, art. 2.1.7, toe na beslissing op individuele aanvraag. 
 
Uw aanbeveling wordt meegenomen in de uitwerking. In ieder geval is deze 
tegemoetkoming een voorziening die onderdeel vormt van de bijzondere bijstand. Een 
voorstel hiertoe is in voorbereiding. 
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6. Stel sluitende interne regeling op ter bescherming van persoonsgegevens. 

Het opstellen van interne regels op dit punt is in voorbereiding en wordt uitgewerkt 
overeenkomstig de richtlijnen en bepaling van de geldende Privacywetgeving. 

 
7. Neem de bewaking van kwaliteit en veiligheid in de verstrekking van voorzieningen  op in het 

beleid, equipeer de toezichthoudende ambtenaren daarvoor en kom, in overleg met de 
aanbieders tot kwaliteits-en veiligheidsnormering 

Deze aanbeveling wordt overgenomen en vindt zijn uitwerking in verordeningen en 
beleidsregels. De kwaliteits-en veiligheidsnormering is onderdeel van de contractafspraken 
met de aanbieders. 

8.  Bied zorgvragers de mogelijkheid een klacht in te dienen over de kwaliteit van de geboden  v  
voorziening bij het college en formaliseer deze mogelijkheid. 

Dit is geen verantwoordelijkheid van de gemeente maar ligt bij de aanbieder. De aanbieder 
is verplicht een klachtenregeling te hebben en in de afspraken van de gemeente met de 
aanbieder is dit vastgelegd. 

               

 
 Bijlage 2 Puntsgewijs commentaar op 3D plan.  

 
 
 
 Blz 6, § 1.4:  
 
Het sociaal wijkteam heeft binnen de vastgestelde wettelijke grenzen het mandaat om in overleg met 
een cliënt of gezin zelf alle regelingen  
Niet duidelijk is wat de beperking van de vastgestelde wettelijk grenzen is. Begrip wordt beter als 
deze toevoeging wordt weggelaten.  
 
Uitgangspunt is het mandaat aan het sociale wijkteam om binnen de wettelijke kaders te beslissen 
over de ondersteuning. 
 
 
Blz 7, § 2.1  
Activeren eigen omgeving  
 
Een belangrijk element binnen de nieuwe aanpak ‘Gekanteld Werken’ is het gesprek tussen de 
professional van het sociale wijkteam en de cliënt  
De uitdrukking “professional” werkt verwarrend, in de Wmo wordt met beroepskracht specifiek een 
werknemer van een aanbieder bedoeld. Het is beter op in deze context te spreken over “lid sociaal 
wijkteam”.  
 
Deze aanbeveling wordt overgenomen. 
 
 



4 
 

Het gesprek vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en heeft tot doel de precieze 
ondersteuningsbehoefte te achterhalen.  
Hier is van gelijkwaardigheid geen sprake, het is een gesprek tussen een afhankelijke hulpvrager en 
een beslissingsbevoegde functionaris.  
 
Los van de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid van de wijkteammedewerker in het gesprek ten 
aanzien van de vaststelling van de ondersteuningsbehoefte (inventarisatie) is  sprake van 
gelijkwaardigheid. 
 
 
 
Blz 8  
Preventie houdt in dat er algemene, laagdrempelige, voor iedereen toegankelijke voorzieningen 
gerealiseerd worden  
Het woord preventie wordt hier verkeerd gebruikt; preventie betekent dat misstanden/ongelukken 
voorkomen worden; in de hier gebruikte context lijkt te worden bedoeld dat er geen beroep hoeft te 
worden gedaan op (duurdere) maatwerkvoorzieningen.  
 
Hier wordt preventie bedoeld in relatie tot versterking van de basisvoorzieningen (inzet van Amw, 
Wonen Plus Welzijn ed.).  De tekst zal worden verduidelijkt. 
 
§ 2.2 blz 11  
Door middel van subsidie- en contractvoorwaarden wordt de inzet van vrijwilligers geborgd.  
Onduidelijk is wat hier bedoeld wordt; vrijwilligers zetten zich in omdat ze iets leuk vinden of omdat 
ze gemotiveerd zijn. Subsidie- en contractvoorwaarden borgen hierbij niets, al kunnen zij wel degelijk 
faciliterend werken.  
 
Natuurlijk betekent dit geen garantie voor de inzet van vrijwilligers, maar subsidie en 
contractvoorwaarden kunnen inderdaad faciliterend werken.   Borging van de ondersteuning van 
vrijwilligers en mantelzorgers vergroot de kans op continuïteit. 
 
 
§2.3 blz 11  
Cliënten met een laag inkomen worden gecompenseerd voor de eigen bijdrage. Wat onder ‘laag 
inkomen’ wordt verstaan wordt lokaal ingevuld.  
Het voeren van inkomenspolitiek is voorbehouden aan het Rijk en wordt uitgevoerd door het CAK; 
hooguit kan een gemeente bepalen dat een eigen bijdrage inkomensafhankelijk is. Ook als hier CER 
of WTCG bedoeld wordt geldt dat gemeenten niet de bevoegdheid hebben om zelf te bepalen wat 
een laag inkomen is.  
 
De gemeente voert geen inkomenspolitiek, maar is op grond van het Wmo uitvoeringsbesluit 2015 
bevoegd om inkomensgrenzen vast te stellen.  
 
§2.5 blz 13  
 
Regie op kosten vs. Kwaliteit zorg & ondersteuning  
Deze paragraaf gaat noch over regie noch over kwaliteit.  
Een ander aspect van vernieuwing is de focus op mogelijkheden en oplossingen in plaats van op het 
probleem.  
Het is niet relevant om bij mogelijke oplossingen een passend probleem te vinden, het omgekeerde 
is belangrijker. Zoals het hier staat is het een holle alinea.  
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Hier wordt bedoeld het gekantelde werken: gekeken wordt wat inwoners zelf of via hun netwerk 
kunnen oplossen.  
 
§ 2.8 blz 15  
Zonder vrijwilligers heeft de uitvoering van de visie op het Sociaal Domein geen kans van slagen. Het 
risico bestaat dat er onvoldoende informele ondersteuning in wijken aanwezig is waardoor vaker een 
beroep op de formele ondersteuning noodzakelijk is.  
Dit is zonder meer een correcte constatering, maar onduidelijk is wat nu het vrijwilligers-
stimulerende beleid zal zijn.  
 
Voor zover bestaand beleid tekortschiet daar waar het gaat om stimulering van vrijwilligers, wordt 
aanvullend beleid  nog  vormgegeven.  
 
Deskundigheid van medewerkers en ruimte voor professionaliteit  
De transformatie vraagt nieuwe deskundigheid en werkwijze van medewerkers, met name de 
medewerkers die cliëntcontacten onderhouden. Hun deskundigheid moet geborgd zijn. Daarnaast 
vereist het leveren van tijdig, effectief maatwerk dat medewerkers de ruimte krijgen om 
professionele beslissingen te nemen. 
 
Dit standpunt wordt gedeeld.  
 
Incidenten  
 
Incidenten die de media halen leiden vrijwel altijd tot nieuwe maatregelen. De effectiviteit daarvan is 
vaak echter niet bewezen terwijl ze toch ten koste gaan van de uitvoeringscapaciteit. Maatregelen 
kunnen worden opgelegd 'van bovenaf' door het Rijk of door eisen die inspectiediensten stellen in 
reactie op incidenten, maar ook door de betreffende sector zelf. Zij willen zelf het initiatief houden 
en komen daarom met maatregelen na incidenten. Een ander mechanisme is dat de angst voor 
(strafrechtelijke) aansprakelijkheid na incidenten zorgt dat de medewerkers bureaucratiseren.  
 
Dit is een aandachtspunt. 
 
 
Contractering  
 
De contractering bepaalt in hoge mate welke zorg in welk volume waar wordt ingekocht of 
gesubsidieerd.  
Bij de uitvoering is het van groot belang alle risico’s in beeld te houden, teneinde deze te kunnen 
ondervangen.  
 
Dit zijn beleidsarme constateringen en kunnen weggelaten worden. De tekst over maatregelen op 
incidenten is een beetje bekrompen en getuigt van weinig inzicht in de werking van kwaliteits- of 
veiligheidszorgsystemen. Bureaucratisering op uitvoeringsniveau komt voort uit onzekerheid; het is 
de uitdaging voor het management om deze onzekerheid weg te nemen. Het bagatelliseren van 
preventieve maatregelen is hiervoor geen oplossing.  
 
Dit  tekstonderdeel zal op relevantie worden beoordeeld. 
 
 
 
§ 5 blz 34  
Het doel van de Wmo is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.  
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Niet juist.  
Bieden van:  
1. sociale samenhang  
2. ondersteunen zelfredzaamheid/participatie  
3. bieden beschermd wonen en opvang.  
(aan het eind van deze paragraaf staat het wel in deze vorm)  
De Wmo geeft gemeenten de opdracht om algemene voorzieningen te treffen die de eigen kracht en 
participatie bevorderen en beschermd wonen en opvang faciliteren.  
De algemene opdracht van de Wmo is veel breder, zie art 2.1.1; voorts wordt niet weergegeven wat 
het beleid is om algemene voorzieningen in stand te houden.  
 
Dit zal aangepast worden in de tekst. 
 
Algemeen  
De ingekaderde stukken tekst bevatten veelal holle one-liners, die niets zeggen over het voor ogen 
staande beleid; de geloofwaardigheid van het document wordt verbeterd als zij allemaal worden 
weggelaten. 

Dit standpunt wordt niet gedeeld. 
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WMO ADVIESRAAD HOLLANDS KROON 

 

              Eerdere (openstaande) adviezen : 
 
  

In paragraaf 5.2.4 (van de versie van 8 juni) wordt het volgende gesteld: de aanspraak op 

huishoudelijke verzorging vervalt en er blijft alleen maatwerk voor mensen, die het niet uit 

eigen middelen kunnen betalen. Voorts staat er (5.10.3) dat de gemeente niet meer 

aanspreekbaar is op een ‘schoon’ huis. Elders horen we dat  Hollands Kroon alleen nog een 

overeenkomst gaat sluiten met Kompas en TSM.  

 

 Per 1 januari heeft de huidige HH 1 en HH2 geen wettelijke grondslag meer in de nieuwe 

Wmo. De wet vraagt de gemeente wel  zijn rol neemt in het voorzien van een 

georganiseerd en leefbaar huis. Er opereert een projectgroep HH op regionaal niveau. De 

projectgroep heeft een aantal scenario’s opgesteld om de bezuiniging op de HH handen en 

voeten te geven onder de uitgangspunten van de nieuwe wet. De werkzaamheden zijn 

tijdelijk opgeschort in afwachting van meer duidelijkheid over de voorwaarden van de 

extra gelden ( macro 75 miljoen) die zijn toegezegd bij de behandeling van het wetsvoorstel 

Wmo in de Eerste Kamer ( tientje van Van Rijn).Wijzigingen van het bestaande beleid HH 

kunnen overigens pas geëffectueerd kunnen worden met inachtneming van een 

overgangstermijn voor cliënten met minimaal één half jaar.  

 

Onze vragen:  

a. Behouden de mensen die nu reeds HH1 geïndiceerd hebben hun bestaande (veelal 

meerjarige) indicatie? 

 

 Of de cliënten hun rechten behouden is afhankelijk van welk scenario toegepast wordt 

voor de herstructurering/omvorming van de huidige Hulp bij het huishouden en welke 

voorwaarden gesteld worden aan de extra gelden van staatsecretaris Van Rijn.   

 

b. Houden deze mensen hun eigen vertrouwde hulp? Zie antwoord op a. 

c. Wat wordt bedoeld met “het niet uit eigen middelen kunnen betalen”? Als hier bedoeld 

wordt dat alleen mensen in de bijstand een vergoeding krijgen, dan maken we daar bezwaar 

tegen; immers juist de groep mensen met beperkingen vlak boven het bijstandsniveau heeft 

al te maken met vele extra kosten (ziektekosten, aanpassingen e.d.). Het is dus wenselijk de 

grens voor maatwerksteun (of het tientje van Van Rijn) niet op het bijstandsniveau te leggen 

maar bijvoorbeeld op 1,5 x bijstand.  
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 Uw opmerking nemen wij mee bij de verdere besprekingen over de vormgeving van de 

schoonmaakondersteuning onder de nieuwe wet Wmo.  

 

d. Als de gemeente niet meer op het resultaat ‘schoon’ huis kan worden aangesproken, dan 

zal dit resulteren in meer vervuilde huizen en huishoudens (als mensen de hulp naar eigen 

mening niet kunnen of willen (andere prioriteiten) betalen en er geen aanspraak is op 

maatwerk). Meer vervuilde huizen en huishoudens zal op enig moment weer zijn weerslag 

hebben op andere ‘sociale’ en gezondheidsproblemen.  

 

 Onder de nieuwe wet zijn burgers primair zelf verantwoordelijk om hun huis schoon te 

houden. Het probleem vervuilde huishoudens doet zich met name voor bij inwoners met zg. 

multi-problematiek. Deze inwoners zijn bij de toekomstige wijkteams in beeld en waar 

nodig wordt hier ter voorkoming van vervuiling etc. (individueel) maatwerk ingezet. Deze 

problematiek schuurt aan bij de huidige HH2, dat ingezet wordt bij inwoners die niet meer 

zelf de regie kunnen nemen over hun huishouden. 

 
 
 
Eindadvies: 
 
Algemeen  
In het beleidsplan ontbreken enkele voor de cliënten essentiële onderdelen:  
 
a. Een – laagdrempelige - klachtenregeling (zie ook art. 19 Concept-modelverordening van VNG).  

 

Op grond van de Awb is iedere gemeente verplicht een klachtenregeling vast te stellen. Deze is in 
beide gemeenten vastgesteld. 

 

b. Een privacy-protocol.  

 

 Het opstellen van interne regels op dit punt is in voorbereiding en wordt uitgewerkt 
overeenkomstig de richtlijnen en bepaling van de geldende Privacywetgeving. 

 

c. Een aanzet voor een communicatie en voorlichtingsplan (zou naar onze mening al in oktober 
moeten starten); hieronder het uitgangspunt dat cliënten (zoals bijstandsgerechtigden) zo snel 
mogelijk geïnformeerd worden over overige voorzieningen voor zichzelf en hun kinderen, waar zij 
recht op hebben, zo mogelijk los van het wijkteam?  

 

De communicatie/voorlichting  zal op zeer korte termijn worden gestart op basis van het  
vastgestelde communicatieplan. 

 

d. De samenstelling en werkwijze van het wijkteam. Voorts lijkt het ons gewenst dat het wijkteam 
ook fysiek (laagdrempelig) aanwezig is in de verschillende kernen!  
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De eerste contacten lopen via het wijkteam, waarna, indien noodzakelijk, een afspraak al dan niet 
op locatie volgt. 
 

 

e. De evaluatie (nazorg) met cliënten. Hebben de adviezen en plannen het gewenste effect gehad? 
Bleek een afwijzing voor hulp of ondersteuning of een verwijzing naar eigen kracht of eigen netwerk 
achteraf terecht?  

 

Op grond van de Wmo is de gemeente jaarlijks verplicht klanttevredenheidsonderzoeken te 
houden. Ook de aanbieders zijn contractueel verplicht deze te houden.  

 

 

f. Hoe toetst de gemeente de kwaliteit van de ingekochte voorzieningen tijdens de looptijd van het 
contract? (art. 13 Modelverordening)  
 
Toetsing van kwaliteit van de ingekochte voorzieningen zijn  onderdeel van het contractbeheer.  
 
Voorts lijkt een webwinkel voor cliënten met geen of weinig computerervaring geen passend 
instrument. 
 
 
Cliëntondersteuning  
Het is niet conform de wet, dat in het beleid als uitgangspunt wordt gehanteerd: “Inwoners worden 
alleen ondersteund, als zij niet in staat zijn zelf of met behulp van hun netwerk keuzes te maken”. 
Cliëntondersteuning dient volgens de wet voor elke burger kosteloos, passend en laagdrempelig 
beschikbaar te zijn. De gemeente, het wijkteam, zou er (conform onze eerdere adviezen) dus actief 
naar toe moeten werken, dat er altijd -een door de cliënt vertrouwd -iemand bij het hele 
aanmeldproces ter ondersteuning van de cliënt aanwezig is!  
Het attenderen op cliëntondersteuning dient daarom ook als vaste stap in het aanmeldproces te 
worden opgenomen (is blijkbaar nog een blinde vlek in de voorgenomen werkwijze van de 
wijkteams!).  
Het zou kunnen, dat cliënten met een specifieke beperking zich niet willen laten ondersteunen door 
een familielid of kennis (mantelzorger) maar door een professional op het gebied van de eigen 
specifieke beperking; een professional van een bepaalde belangenorganisatie (Visio, 
Gehandicaptenraad, Anbo, LSBO, VOA, Sociaal Raadsman, RCO De Hoofdzaak, ervaringsdeskundigen 
e.d.). Deze professionals vragen soms ook een vergoeding voor hun onkosten (ze worden immers 
veelal niet meer door de gemeente gesubsidieerd voor dergelijke cliënt-ondersteuning).  
De Staatssecretaris noemde dit eens: het organiseren van cliënt-counter-power tegen over de 
ambtenaar –het scheppen van een gelijk speelveld van de burger tegenover de deskundige 
ambtenaar. Een belangentegenstelling tussen vragende burger en biedende overheid is zeker in de 
tijd van bezuinigen realiteit.  
De Staatssecretaris verwachte ook, dat de gemeente hier niet happig op zou zijn. Niettemin vond hij 
het een noodzakelijke voorwaarde om de nieuwe Wmo te laten slagen (zie ook zijn focuspunten!)  
Hier dient dus aanvullend een budget voor te komen! . 
 
De gemeente dient er dus voor zorg te dragen dat voor elke beperking de cliënt kosteloos een 
ondersteuner kan vinden, die deskundig is ten aanzien van zijn beperking en die de cliënt vertrouwt. 
MEE is slechts één van de mogelijke ondersteuners. MEE heeft immers niet de expertise op álle 
terreinen! Bovendien zal de cliënt zelf moeten kunnen bepalen, door wie hij zich wil laten 
ondersteunen. Verplichte winkelnering bij MEE past hier niet in.  
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De gemeente zal dus de mogelijke problematieken van haar cliënten in kaart moeten brengen en 
daarbij een passend en dekkend aanbod aan cliëntondersteuning moeten inkopen of regelen!  
De Staatsecretaris vermeldt in zijn focuspunten dat een passende en dekkende ondersteuning vóór 1 
oktober dient te zijn ingekocht! Naar ons oordeel laat het College hier een groot en gevaarlijk gat 
vallen! Indien het College hier niet snel met de noodzakelijke voorstellen en stappen komt, zullen we 
als Wmo-raad zeker van de door de Staatssecretaris geboden mogelijkheid gebruik te maken om 
deze omissie via de daarvoor opengestelde kanalen landelijk te melden (NB: Onze eerste advies over 
deze urgentie dateert al van ruim zes weken geleden –hier is voor zover ons bekend niets mee 
gedaan).  
Nogmaals een door de Gemeente actief gepromote, dekkende en passende cliënt-ondersteuning is 
voor het welslagen van de Kanteling -voor de burger –de hoogste prioriteit, ook als de Gemeente op 
het eerste gezicht van een ‘gelijkwaardige’ burger misschien meer last dan lust verwacht.  
Huishoudelijke hulp –wel of niet gecontinueerd?  
 
 
Per 1 januari 2015 is alleen de cliëntondersteuning van MEE geregeld. Dit is inderdaad een smalle e 

basis voor de cliëntondersteuning ten behoeve van de diverse doelgroepen in de nieuwe Wmo. 

Naast de specifieke ondersteuning van MEE wordt de bestaande dienstverlening van het 

Maatschappelijk werk, Wonen plus Welzijn en mantelzorgondersteuning gecontinueerd. In 2015 

wordt een visie over integrale cliëntondersteuning  opgesteld.  

 

Huishoudelijke hulp 

HH1 is de voorziening die door het grootste aantal mensen wordt gebruikt. In het Beleidsplan staat in 
feite, dat HH1 in 2015 níet  meer zou bestaan, dat er alleen een vergoeding komt voor mensen, die 
het niet meer kunnen betalen.  
Hollands Kroon overweegt echter “achter de schermen” blijkbaar om HH1 in 2015 toch ‘gewoon’ op 
het zelfde niveau als in 2014 door te laten lopen. Contracten met Kompas, TSN en Samen zouden (?) 
inmiddels al verlengd zijn tot eind 2015. Ook zouden (?) de bestaande meerjarige indicaties voor HH1 
niet vervallen per 1 januari 2015. Het is gewenst, dat Hollands Kroon dit voornemen zo snel mogelijk 
‘definitief’ maakt en betrokken cliënten hierover (door de tekst in het Beleidsplan) niet op het 
verkeerde been zet en informeert over de feitelijke voornemens.  
 
 
Per 1 januari heeft de huidige HH 1 en HH2 geen wettelijke grondslag meer in de nieuwe Wmo. De 
wet vraagt de gemeente wel  zijn rol neemt in het voorzien van een georganiseerd en leefbaar huis. 
De projectgroep Hollands Kroon/Schagen heeft een aantal scenario’s opgesteld om de bezuiniging 
op de HH handen en voeten te geven onder de uitgangspunten van de nieuwe wet. De 
werkzaamheden zijn tijdelijk opgeschort in afwachting van meer duidelijkheid over de 
voorwaarden van de extra gelden ( macro 75 miljoen) die zijn toegezegd bij de behandeling van het 
wetsvoorstel Wmo in de Eerste Kamer (tientje van Van Rijn). Wijzigingen van het bestaande beleid 
HH kunnen overigens pas geëffectueerd kunnen worden met inachtneming van een 
overgangstermijn voor cliënten met minimaal één half jaar. 
 
 
Huishoudelijk hulp –niet kunnen betalen 
 
In het Beleidsplan wordt gesproken over “het niet uit eigen middelen kunnen betalen van HH1”?  
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Als hier bedoeld wordt dat alleen mensen op bijstandsniveau (of 110% ervan) een vergoeding 
krijgen, dan maken we daar fors bezwaar tegen; immers juist de groep mensen met beperkingen vlak 
boven het bijstandsniveau heeft bijna altijd te maken met vele extra kosten (ziektekosten, 
aanpassingen e.d.). Het is dus wenselijk de grens voor maatwerksteun uit de Bijzondere bijstand, niet 
op 110% van het bijstandsniveau te leggen, maar bijvoorbeeld op 1,5 x bijstandsniveau.  
 
Uw aanbeveling zal worden gewogen bij de uitwerking van het specifieke beleid op dit punt. 
 
 
 
Huishoudelijke hulp –effect van stoppen met ‘schoon’ maken  
 
Als de gemeente zoals voorgenomen in het Beleidsplan niet meer op het resultaat ‘schoon’ huis wil 
worden aangesproken, dan zal dit resulteren in meer vervuilde huizen en huishoudens (als mensen 
de hulp naar eigen mening niet kunnen of willen (andere prioriteiten) betalen en er geen aanspraak 
is op maatwerk).  
Meer vervuilde huizen en huishoudens zal op enig moment weer zijn weerslag hebben op andere 
‘sociale’ en gezondheidsproblemen.  
Ons advies is dan ook: onderzoek en borg dat mensen hun huis ook daadwerkelijk schoon kunnen 
houden en neem dit niet als vanzelfsprekend!  
 
Onder de nieuwe wet zijn burgers primair zelf verantwoordelijk om hun huis schoon te houden. Het 
probleem vervuilde huishoudens doet zich met name voor bij inwoners met zg. multi-problematiek. 
Deze inwoners zijn bij de toekomstige wijkteams in beeld en waar nodig wordt hier ter voorkoming 
van vervuiling etc. (individueel) maatwerk ingezet. Deze problematiek schuurt aan bij de huidige 
HH2, dat ingezet wordt bij inwoners die niet meer zelf de regie kunnen nemen over hun 
huishouden. 
 
 
Vrijwilligers en mantelzorgers  
 
In het beleidsplan staat dat er naar een grotere inzet van vrijwilligers en mantelzorgers wordt 
gestreefd. Het voorgenomen beleid is echter: continuering van het bestaande beleid. Dit is niet met 
elkaar te rijmen!  
Er is geen visie hoe de gewenste situatie van meer mantelzorgers en vrijwilligers kan worden bereikt. 
Reeds in het begin van 2015 zal deze grotere behoefte aan vrijwilligers en mantelzorgers er zijn; we 
kunnen dus niet wachten tot in 2015 om nieuw beleid te maken. Er zal dus nu reeds in de inkoopfase 
iets extra’s moeten worden gedaan om die extra inzet van vrijwilligers en mantelzorgers in 2015 te 
realiseren.  
Ook zal het effect van al uw andere beleid op de gevolgen voor de beschikbaarheid, inzetbaarheid, 
motivatie, ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers moeten worden onderzocht. Naar onze 
mening heeft bijvoorbeeld het door de gemeente gevoerde subsidie-en accommodatiebeleid een 
negatief effect op beschikbaarheid van vrijwilligers. Enkele op andere terreinen voorgenomen 
efficiency-en beheersmaatregelen komen ook de vrijwilligersorganisaties niet ten goede (ophalen 
oud papier, kleding, openstellingstijden, alcohol-verkoop, organiseren van markten en festiviteiten). 
Wij adviseren u te bezien in hoeverre beleid op andere terreinen dan het Sociaal Domein al dan niet 
bijdraagt aan de sociale doelstellingen.  
De aanbesteding “Kortdurend Verblijf” suggereert dat kortdurend verblijf als ontlasting voor 
mantelzorgers in 2015 op hetzelfde niveau wordt zal aangeboden als nu. Dit zal beslist ontoereikend 
zijn onder de nieuwe Wmo.  
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De WMO-adviesraad is voorts van mening dat een helder en vooral concreet beleid (inclusief 
budgetten) rond mantel-en respijtzorg urgent en dringend noodzakelijk is. Hiervan is in dit 
beleidsplan geen sprake.  
Het is jammer, dat het College nog steeds geen uitspraak heeft gedaan over het zogenaamd 
‘mantelzorgcompliment’. Mantelzorgers verwachten dit al begin november!  
 
 
Het bestaande beleid wordt gecontinueerd. Daarnaast worden in het RSA project: regionale 
ondersteuning van de  (zorg)vrijwilliger,  voorstellen ontwikkeld voor verdere ondersteuning. Wij 
zijn het met u eens dat de ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg meer aandacht 
verdient nu de gemeente steeds meer en beroep doet op de informele zorg ( Voor wat hoort wat). 
Een voorstel over het mantelzorgcompliment wordt nog dit najaar uitgewerkt. 
 
 
Participatie – de oudere werklozen  
Voor deze groep zal apart beleid moeten komen. Zij hebben immers weinig kansen op de arbeids-
markt; maar een vorm van ondersteuning bij of stimulering van participatie is zeker gewenst (voor-
komen vereenzaming e.d)  
 
Ook voor deze groep geldt, zoals ook voor de andere doelgroepen een ondersteuning op maat , 
waarbij gebruik kan worden gemaakt van verscheidene re-integratie-instrumenten.  Sociale 
activering is hier ook onderdeel van. 
 
 
Participatie – verplichte tegenprestatie  
 
Naar het oordeel van de Wmo-raad werkt de door het Rijk omschreven verplichte kortdurende te-
genprestatie (maximaal 2 dagen per week gedurende enkele korte tijd) averechts op het hoofddoel 
‘participatie’. Het zou beter zijn als het College helemaal van deze ‘straf’ af zou zien en daarvoor in de 
plaats maximaal zou inzetten op een langdurige, vrijwillige betrokkenheid – participatie - van 
iemand, die niet in de re-integratie kan van bijvoorbeeld een halve dag per week.  
NB: Voorst zullen conform de uitspraken van de Tweede kamer mantelzorgers uitgesloten dienen te 
worden van het leveren van een tegenprestatie.  
 
Op grond van het uitgangspunt dat re-integratie boven het verrichten van een tegenprestatie gaat, 
wordt van uitstromers die zoeken naar werk en van groeiers die bezig zijn met re-integratie, geen 
tegenprestatie verlangd. Voor groeiers aan wie geen re-integratie-aanbod is gedaan - zoals 
bijvoorbeeld een werkervaringsplaats of iets dergelijks - maar die wel de sollicitatieverplichting 
hebben, kan wel een tegenprestatie worden opgelegd. Dit is afhankelijk van de situatie van 
belanghebbende.      
 
Ook van werkzoekende die parttime werk doen, wordt geen tegenprestatie gevraagd. Zij verdienen 
een deel van het inkomen zelf (wederkerigheid) en het opleggen van een tegenprestatie kan 
averechts werken.  
 
Personen die ontheven zijn van de arbeidsverplichting kunnen per 01-01-2015 niet meer ontheven 
worden van de re-integratieverplichting. In het geval er geen geschikt re-integratie-aanbod gedaan 
kan worden of de re-integratieverplichting van geringe omvang is, kan een tegenprestatie 
verlangd worden. Dit is maatwerk in topvorm.  
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Bij het opleggen van een tegenprestatie moet rekening gehouden met een aantal factoren. Die 
factoren moeten gemotiveerd worden beschreven in de beschikking waarmee de tegenprestatie 
wordt opgelegd.  
 
In de situatie dat de belanghebbende uit eigen beweging maatschappelijke activiteiten verricht, 
worden die activiteiten aangemerkt als tegenprestatie. Er is dan niet zozeer sprake van het 
opleggen van een tegenprestatie, Wel moet de “omzetting” van de tegenprestatie worden 
vastgelegd in een beschikking. 
 
 
Participatie – beschut werken  
 
Beschut werk – in loondienst - is voor vele mensen met een beperking een belangrijke voorziening 
voor zelfrespect en het leveren van een bijdrage. Hollands Kroon zou er nu al actief op aan moeten 
sturen, dat de bestaande infrastructuur in stand blijft, zodat in 2015 niet opnieuw het wiel moet 
worden uitgevonden (tegen extra kosten!).  
De Wmo-adviesraad wil U er ook op wijzen, dat de landelijke ervaring van deskundigen en cliënt-
organisaties is dat mensen met een verstandelijke handicap níet kúnnen integreren – en dat hier-
voor altijd speciale participatie-voorzieningen moeten worden ingericht!  
 
Ook voor deze specifieke doelgroep geldt dat waar nodig sprake zal zijn van een passende 
participatievoorziening. 
 
 
Dagbesteding  
 
Op blz. 37 staat de omkaderde zin: “Dagbesteding wordt waar mogelijk collectief georganiseerd”.  
Als hier bedoeld wordt dat waar mogelijk gebruik gemaakt wordt van dezelfde accommodaties of 
vervoersvoorzieningen dan ligt dat voor de hand. Als er ook over gedacht wordt om de verschillende 
doelgroepen in dagbesteding samen te voegen in dezelfde activiteit, dan is dit een onzalig en 
onhaalbaar idee.  
Ook hier dient maatwerk, rekening houdend met ieders specifieke beperking én mogelijkheden, 
uitgangspunt te zijn!  
 
De dagbesteding wordt zo efficiënt mogelijk ingericht, waarbij het maatwerkprincipe geldt. 

Naast de door u genoemde aspecten, kijken wij ook of en welke groepen gecombineerd kunnen 

worden. Ook kijken wij bij de Individuele begeleiding of deze begeleiding niet in groepsverband 

geboden kan worden.   

 
Begeleid en beschermd wonen  
 
Bij de voorziening begeleiding bij ‘beschermd wonen’ lijkt alleen gedacht aan en aanbesteed voor de 
(ex-) GGZ-cliënten. Deze voorziening en dus ook de begeleiding erbij zal ook aanwezig moeten zijn 
voor bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten, probleem jongeren en ouderen, dus veel breder.  
In dit kader zal de Gemeente in haar woonbeleid rekening moeten houden met de behoefte aan deze 
woonvormen!  
 
Wij delen uw standpunt. 
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Jeugd  
 
Het hoofdstuk jeugd is vooral geschreven op hulpverlening en zorg. Er wordt geen aandacht besteed 
aan preventieve zaken, aan de nog ‘normale’ jeugd. Er ontbreekt een visie op belang en inzet van 
jongerenwerk, jongerenverenigingen, jeugdclubs etc. voor de verschillende leeftijdscategorieën.  
 
 
De door u bedoelde preventieve zaken zijn onderdeel van de basisvoorzieningen. Middels het 
subsidiebeleid wordt hier aandacht aan besteed. 

 

WSW PANEL KOP VAN NOORD HOLLAND 

 

Hoe ziet u de cliëntvertegenwoordiging na 1 januari 2015.? 

De begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid is vastgesteld 
De GR regeling zal volgend jaar worden gecontinueerd inclusief de facilitering van het panel. 
      

Handhaving cliëntondersteuning 2015? 

De ondersteuning voor 2015 is vergelijkbaar met die van 2014. Er is een contract afgesloten met 
MEE,  waarbij overigens word aangetekend dat ook het wijkteam nadrukkelijk een rol speelt bij 
de ondersteuning van de cliënt. 
 
Beschut werken? 

Het beschut werken wordt nog uitgewerkt dit najaar. Het werkbedrijf op RPA niveau komt 
binnenkort met een advies voor de subregio’s. De voorziening beschut werken wordt verankerd in 
een verordening.  Het WSW panel zal om advies worden gevraagd. 
 
Termijn loonkostensubsidies? 

Wanneer noodzakelijk geldt de loonkostensubsidie voor onbepaalde tijd. 

Beschut werken , organisatie en financiering 

De gevraagde zorgvuldigheid bij de plaatsing wordt in acht genomen. 

Bestaande rechten WSW-ers. 

Er is inderdaad sprake van een recht op terugkeer (garantie bestaande rechten) na aanvaarding 
van een dienstbetrekking. 
 
Pag. 20  Middelen 
 
De tussenzin is inderdaad onjuist. Deze groep behoort in zijn geheel tot de gemeentelijke 
doelgroep. 
 
Pag 20. Noorderkwartier/De Bolder 
 
Bij uitstroom van oude WSW-ers kan dit inderdaad alleen met behoud van rechten. 
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Pag. 22.  Werkbedrijf basispakket. 
 
De specifieke voorzieningen en instrumenten worden nog uitgewerkt. 
     

Bijlage 3. Ontwikkeling aantal SW plekken 

6% is uitgangspunt en percentage zal inderdaad fluctueren.   

    WWB CLIENTENRAAD ISD KOP VAN NOORD HOLLAND 

 

Zorgvuldigheid in het belang van de achterban. 

Bij de uitwerking van de aangegeven zaken zal de zorgvuldigheid in acht worden genomen. 

 

Inrichtingsplan wijkteams 

In tegenstelling tot de eerdere melding is en wordt er geen inrichtingsplan voor de wijkteams 
opgesteld.  Binnenkort volgt een informatieavond over de inrichting en werkwijze van de 
wijkteams. 

 

Communicatie 

De door u gevraagde communicatie zal op zeer korte termijn in gang worden gezet. 

 

Pag 18. Duur Loonkostensubsidie 

Daar waar noodzakelijk zal dit instrument voor onbepaalde tijd worden ingezet. 

 

Pag 24.  Doelgroepenregister 

Het is de bedoeling dat de cliënt via korte lijnen wordt ondersteund. Uiteraard binnen de kaders 
van de Privacywetgeving. 
 

Algemene opmerkingen 

Fysieke servicepunt: 

De eerste contacten lopen via het wijkteam, waarna, indien noodzakelijk, een afspraak al dan niet 
op locatie volgt. 
 
Testpanel Website 
 
Van uw aanbod om deel te nemen aan een testteam voor de website zal gebruik worden gemaakt. 
 
Privacy bescherming 
 
De uitwerking van de protocollen inzake privacybescherming met betrekking tot de wijkteams zal 
dit najaar gebeuren. Zodra hier meer over bekend is zullen wij u informeren. 
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Aandachtspunten november 2013 
 
Deze aandachtspunten zullen bij de uitwerking van de wijkteams worden meegenomen. 
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SAMENWERKINGSVERBAND KOP VAN NOORD HOLLAND 

 

 schoolmaatschappelijk werk: 

Gelet op het  uitgangspunt “vindplaats is werkplaats”   blijft de directe inzet van 

schoolmaatschappelijk werk op de bassischolen gehandhaafd.  Voor wat betreft de toewijzing van 

deze zorg geldt de verantwoordelijkheid van het wijkteam. Ten aanzien van de 

verantwoordelijkheid voor het Voortgezet Onderwijs op dit punt geldt dat hierover nog overleg 

moeten worden gevoerd. In het BOJOZ overleg is hier inmiddels aandacht voor. Wij gaan er vanuit 

dat hierover vóór 1 januari 2015 afspraken zijn gemaakt. 

Dyslexie: 

Voor wat betreft de behandeling van ernstige dyslexie tijdens de basisschoolleeftijd komen wij 

graag met u tot heldere en efficiënte werkafspraken. 

 

 

ZORGBELANG NOORD HOLLAND 

 

Samen opvoeden mbt Jeugd: 

Uiteraard zijn ouders/jongeren en pleegouders partners van de gemeente daar waar het gaat om 

het invullen van specifieke ondersteuning.  

 In het begin van het beleidsdocument wordt nadrukkelijk gesteld dat de burgers/ de inwoners 

meer dan tot nu toe in eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid een antwoord moeten vinden 

op hun ondersteuningsvraag, waarbij ook een appel wordt gedaan op de ondersteuning door 

vrijwilligers, mantelzorgers ed.   

Bij de specifieke hoofdstukken is dan ook afgezien om deze – brede – ondersteuningsgroep steeds 

te noemen en hebben wij ons beperkt tot het benoemen van specifieke keten en contractpartners. 

Concretisering samenwerking (pleeg)ouders, jongeren en gemeente: 

Terecht  wordt geconstateerd dat in het beleidsdocument geen concrete invulling of richting wordt 

gegeven op dit punt. Voor wat betreft de beleidsvorming tot nu toe is onder meer gebruik gemaakt 

van de inbreng van de cliëntenplatforms. Daar waar het gaat om participatie van de genoemde 

doelgroepen en het partnerschap bij ondersteuningsarrangementen komen wij  graag met u in 

gesprek.   
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Innovatieagenda: 

Ten aanzien van de afspraken met betrekking tot de innovatieagenda en de samenwerking met de 

jeugdhulporganisaties zijn wij ervan uitgegaan dat de uitgangspunten zijn of worden gedeeld met 

de aan de hulporganisaties gelieerde cliëntenplatforms. 

Ook de innovatieagenda zien wij als een ontwikkelingsmodel waarbij in de uitwerking nog 

voldoende ruimte is voor participatie van de door u genoemde doelgroep. Indien en voor zover de 

inbreng van de door u genoemde doelgroep onvoldoende is gewaarborgd op dit punt, zullen wij 

hierover met de instelling nadere afspraken maken 

 

PARLAN 

 

Jeugd op de arbeidsmarkt: 

De vergroting van de kans op de arbeidsmarkt voor de genoemde doelgroep door jeugdhulp te 

combineren met de jobcoach wordt onderschreven. 

Werkbedrijf: 

De positionering van de Jeughulp in het Werkbedrijf zullen wij meenemen in de uitwerking. Het 

Werkbedrijf is overigens een netwerkorganisatie die op het niveau van de arbeidsmarktregio vorm 

wordt gegeven in samenspraak met de sociale partners. 

Het gedwongen kader: 

Dank voor uw suggesties. We zijn nog bezig met het maken van afspraken rond  het gedwongen 

kader met gecertificeerde instellingen. 

Samen opvoeden: 

Dit is correct en voegen jeugdhulp toe aan de betreffende zin. Daarmee luidt de zin als volgt: 

“Naast het sociaal wijkteam zijn deze partners de toegang tot jeugd-GGZ en jeugdhulp”. 

Specialistische zorg: 

Klopt wij gaan het zelf niet uitvoeren als gemeente. Verder verwijs ik u door naar contractering, de 

procedure loopt. 

Verbinding: 

Tussen haakjes halen we weg. 

Lokaal versus regionaal 

Hier is nog geen besluit over genomen, dank voor uw suggestie. 
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OMRING THUISZORG 

Vanuit de bijlage vragen en opmerkingen: 

Positie Den Helder: 

Alhoewel het beleidsdocument in samenwerking is ontwikkeld, gelden voor Den Helder specifieke  

accenten binnen het 3 D beleid. 

Wijkteams: 

De constatering dat 95 % van de toegang tot persoonlijke verzorging via de wijkverpleegkundige 

loopt is juist. Dit wordt aangevuld in de tekst. 

Combinatiefunctionaris: 

Combinatiefunctionarissen zijn sportbegeleiders die als doel hebben meer kinderen structureel te 

laten sporten en de sportvereniging te versterken. De combinatiefunctionaris is de verbindende 

schakel tussen school en sportvereniging. 

De wijkverpleegkundige: 

Er zal ten aanzien van de wijkverpleegkundige geen sprake zijn van een dienstverband bij de 

gemeente.  Het wijkteam en de wijkverpleegkundige zullen naast elkaar blijven opereren, maar het 

mag duidelijk zijn dat er nadrukkelijke afspraken moeten worden gemaakt over de verbinding 

tussen deze belangrijke schakels in de toegang tot ondersteuning.  De vorm waarin dit gebeurt zal 

dit najaar worden uitgewerkt. 

Formele naar informele zorg 

De monitoring van de afname van formele naar informele zorg is, daar waar het gaat om medische 

zorg,  geen verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van de instellingen zelf.  De gemeente 

meet alleen ten aanzien van de taken waar zij verantwoordelijk voor is. 

De eigen bijdrage: 

De hoogte van de eigen bijdrage is nog niet bekend en zal als onderdeel van het financieel besluit 

dit najaar door het college worden vastgesteld. 

Betrokkenheid cliënten: 

Hier worden met name de cliëntenorganisaties bedoeld. 

Afbouw specialistische zorg: 

Het meten van de afbouw van specialistische –medische -zorg is geen verantwoordelijkheid van de 

gemeente. Zie ook eerdere beantwoording. De investeringen “aan de voorkant”  betreft de –

preventieve – basisvoorzieningen, zoals algemeen maatschappelijk werk, wonen plus welzijn. 
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Thuisbegeleiding: 

Thuisbegeleiding (voorheen gespecialiseerde gezinszorg) is een product en geen 

samenwerkingspartner, vandaar dat deze niet is opgenomen in de lijst. 

Kwaliteit jeugdhulp 

De jeugdwet stelt kwaliteitseisen aan alle jeugdhulpaanbieders, het AMHK en de gecertificeerde 

instellingen (art. 4.1.1 tot en met 4.1.8) 

Met gecertificeerde instellingen wordt overigens iets anders en méér bedoeld dan de HKZ-

certificering! 

Op dit moment wordt een landelijk kwaliteitskader ontwikkeld door beroepsverenigingen, 

werkgevers en cliëntenorganisaties onder toezicht van de inspectie. 

 

Bijlage 1 

De genoemde items (overgang 95% van budget PV naar ZVW en de overgang van budget Zichtbare 

schakelwijkverpleegkundigen naar de ZVW zullen worden verwerkt in de bijlage). 

Begeleiding aan thuiswonende mensen met een dementie is onderdeel van de thuisbegeleiding. 

 

 

MEE NOORDWEST HOLLAND 

Innovatie: 

De invulling van de innovatieagenda – in brede zin - zal naar verwachting dit jaar starten. Wij zien 

dit als een ontwikkeltraject wat ook na 1 januari 2015 onderwerp van gesprek blijft  Wij zullen voor 

wat betreft de innovatie rond cliëntondersteuning ook met uw organisatie in gesprek gaan. 

Integrale toegang: 

Met de uitvoering door de wijkteams wordt een integrale toegang tot ondersteuning gerealiseerd. 

Daar waar sprake is van noodzakelijke specialistische kennis  ten behoeve van de totstandkoming 

van het zorgarrangement, zal het wijkteam deze beleggen bij externe partijen. Het najaar van 2014 

staat nadrukkelijk in het teken van ketensamenwerking, werkprocessen en het borgen van 

professionele ondersteuning (contractering). 

Voorzieningen en ondersteuning 

Het appel op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de inwoner met zijn 

ondersteuningsvraag, betekent niet dat geen sprake is van borging van voorzieningen en 
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ondersteuning.  Daar waar –professionele – ondersteuning noodzakelijk is om in de 

ondersteuningsvraag van de inwoner te voorzien, zal dit worden toegepast.  Daarnaast geldt een 

noodzakelijk impuls / innovatieslag op het terrein van de (preventieve) voorzieningen. 

 

S’ HEERENLOO 

 

Ten aanzien van wijkteams. 

De wijkteams bestaan uit deskundigen op het gebied van Participatie, Wmo en Jeugd.  De 

medewerkers zijn in dienst van de gemeente en hebben een eigenstandige beslissingsbevoegdheid. 

In die gevallen, waar de ondersteuningsvraag van de inwoner niet vanuit eigen deskundigheid kan 

worden beoordeeld dan wel beantwoord kan worden, zal het wijkteam externe specialisten 

inschakelen. Hiertoe worden dit najaar contracten gesloten met diverse partijen. 

Regionale samenwerking: 

De gemeenten Den Helder en Texel hebben besloten de samenwerking met Hollands Kroon en 

Schagen niet voort te zetten.   

Van formele naar informele zorg: 

De  aanvulling is terecht;  Er bestaan namelijk ook verstandelijke, psychiatrische 

ondersteuningsvragen en bijv. AMHK-problematieken die niet door mantelzorgers gecompenseerd 

kunnen worden, maar waar professionele inzet voor nodig is. 

 

 

BUREAU JEUGDZORG KOP VAN NOORD HOLLAND 

 

Ten aanzien van het gedwongen kader: 

De constatering is juist;  Gesloten Jeugdzorg kan zowel in het vrijwillig kader als in het gedwongen 

kader en valt niet per definitie onder jeugdreclassering. De inhoud van de tekst, en de gekozen 

kopjes onder “het gedwongen kader”  zullen worden aangepast. 

 

Ten aanzien van samen opvoeden: 

De gemeente moet met de instellingen in dit kader  inderdaad afspraken maken en deze worden 

belegd in een samenwerkingsconvenant. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de door de VNG 

opgestelde handreiking. 
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MANTELZORGCENTRUM 

Algemeen: 

In de bijlage treft u onze reactie aan aangaande het beleidsplan 3D. In het stuk zijn onze 
opmerkingen en suggesties geplaatst. Deze betreffen vooral het thema mantelzorg. 
Verder willen wij in z’n algemeenheid nog opmerken dat een samenhangende visie in onze optiek 
ontbreekt als het om mantelzorgondersteuning gaat in samenhang met de voorgenomen 
maatregelen van zorgvragers. Ook lijkt er een zekere mate van concreet taalgebruik te ontbreken 
waardoor sommige delen van de tekst voor diverse uitleg vatbaar is.  
 
De tekst  van het document zal nader worden gescreend op dit punt, waarbij uw tekstvoorstellen 
zonodig worden ingepast. 
 
 
Combinatiefunctionaris? 
 
Combinatiefunctionarissen zijn sportbegeleiders die als doel hebben; meer kinderen structureel te 

laten sporten en de sportvereniging te versterken. De combinatiefunctionaris is de verbindende 

schakel tussen school en sportvereniging. 

Ruimte voor flexibiliteit en innovatie 
 
In de uitwerking  zullen wij hier nadrukkelijk rekening mee houden. 
 
Ondersteuning mantelzorgers: 
 
In het beleidsdocument wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het wijkteam verantwoordelijk is 
voor een passend aanbod aan ondersteuning.  De wijze waarop dit wordt ingericht en de 
verantwoordelijkheidsverdeling is een zaak van nadere uitwerking.  
 

 

HUISARTSEN 

Met de huisartsen is overleg gestart over de volgende inhoudelijke punten: 

- de samenwerking met de huisartsen/de jeugdarts en de rol van het wijkteam/gebiedsteam 

om de integrale aanpak (op het sociaal domein) te versterken 

- gegevensuitwisseling en privacy 

- Sociale kaart 

- Gebruik en het belang van de Verwijsindex 

- Gezien de POH GGZ module van de VGZ voor de huis- en jeugdarts: wellicht is het goed om 

hierin samen met de gemeente op te trekken en op elkaar af te stemmen? 

- Onderzoek van de mogelijkheden van vervulling van de brugfunctie van jeugdartsen, 

geregistreerde (kinder- en jeugd-) psychologen en orthopedagogen, FACT-teams, tussen 

gemeenten, geneeskundigen en in te zetten hulp. 
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- Jeugdarts als verbindende schakel tussen onderwijs en medisch veld 

- Vrij en niet vrij-toegankelijke voorzieningen 

- Op- en afschalen 

- Borgen deskundigheidsbevordering en consultatie 

De huisartsen hebben de volgende vragen gesteld over de verordening: 

Artikel 3 Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts 

Feedback van huisartsenorganisatie HKN: De tekst bij dit artikel impliceert dat de huisarts, jeugdarts en medisch specialist 

voor alle vormen van jeugdhulp vrij verwijsrecht hebben. Dit geldt echter alleen voor de bij artikel 2 genoemde 

basisvoorzieningen en voor de jeugd-ggz.  Voor alle andere vormen van  jeugdhulp geldt dat de huisarts, jeugdarts of 

medisch specialist een advies kan geven, maar dat de ‘gemeente’ bepaalt. Dat is nu ook het geval bij jeugdzorg b.v. 

Feedback van huisartsenorganisatie HKN: Bij verwijzing door huisarts, jeugdarts of medisch specialiste naar de jeugd-ggz 

kan het college nooit een individuele voorziening afwijzen en dient zij altijd de beschikking af te geven. 

Artikel 10 Criteria voor een individuele voorziening 

Feedback van huisartsenorganisatie HKN: Hoe wordt de informatie, bevindingen en diagnoses van huisartsen, jeugdartsen 

en medisch specialisten in dit advies meegenomen? 

Feedback van huisartsenorganisatie HKN: Wat betreft artikel 10 lid 1: “Als een individuele voorziening noodzakelijk is, 

verstrekt het college de goedkoopst adequate voorziening: “ - Dit is inkooptaal. deze verordening wordt gepubliceerd. Ik kan 

me voorstellen dat dit woord tot veel discussie gaat leiden bij zowel cliënten, patiënten als zorgaanbieders. Is het mogelijk 

om dit anders te vermelden?  

Artikel 11 Advisering 

Feedback van huisartsenorganisatie HKN:  Vallen hier de huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten onder? 

Artikel 14 Kwaliteitseisen jeugdhulp 

Feedback van huisartsenorganisatie HKN:  Worden deze eisen nog gepubliceerd? 

 

Al deze feedback word, waar van toepassing, verwerkt in de verordening. 

 

DORPSRAAD  ’T VELD /ZIJDEWIND 

 

Wij als dorpsraad ‘t Veld-Zijdewind hebben de stukken betreffende het beleidsplan Sociaal Domein 
doorgenomen. 
Wat u zelf ook al aangaf, vinden wij ook dat de termijn om hierop te reageren wel heel erg kort is en 
dit ook nog in de vakantieperiode. Dat is ook de reden dat wij niet tot een gegronde reactie kunnen 
komen. 
We lezen ook in de pers dat de standpunten van de vier gemeenten nog niet op een lijn liggen. 
  
Wij als dorpsraad stellen het wel op prijs om geïnformeerd te blijven omtrent de 
beleidsplannen Sociaal Domein. 
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DORPSRAAD PETTEN 

 

Vanwege de zomerreces reageert de Dorpsraad Petten nu pas op de inspraakronde 3D Beleidsplan 
Sociaal Domein 
Bij deze onderschrijven wij het advies, dat door de WMO Adviesraad Schagen op 25 augustus jl. bij u 
is ingediend.  
Gezien de vele onduidelijkheden die in deze nota staan vermeldt, maken wij als Dorpsraad Petten 
ons grote zorgen hoe een en ander zijn beslag krijgt. 
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BIJLAGE 1  

 

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT VERGADERING 

GEMEENTEN/ADVIESRADEN D.D. 19 AUGUSTUS 2014  

 

Wmo-adviesraad  Hollands Kroon 

 

 

1. Huishoudelijk hulp 
               Onderstaande vragen hebben we naar aanleiding van de concept-versie van 8 juni 2014   

               naar het college gestuurd. Hierop is nog geen antwoord ontvangen. 

In paragraaf 5.2.4 (van de versie van 8 juni) wordt het volgende gesteld: de aanspraak op 

huishoudelijke verzorging vervalt en er blijft alleen maatwerk voor mensen, die het niet uit 

eigen middelen kunnen betalen. Voorts staat er (5.10.3) dat de gemeente niet meer 

aanspreekbaar is op een ‘schoon’ huis. Elders horen we dat  Hollands Kroon alleen nog een 

overeenkomst gaat sluiten met Kompas en TSM.  

 

 Per 1 januari heeft de huidige HH 1 en HH2 geen wettelijke grondslag meer in de nieuwe 

Wmo. De wet vraagt de gemeente wel  zijn rol neemt in het voorzien van een 

georganiseerd en leefbaar huis. Er opereert een projectgroep HH op regionaal niveau. De 

projectgroep heeft een aantal scenario’s opgesteld om de bezuiniging op de HH handen en 

voeten te geven onder de uitgangspunten van de nieuwe wet. De werkzaamheden zijn 

tijdelijk opgeschort in afwachting van meer duidelijkheid over de voorwaarden van de 

extra gelden ( macro 75 miljoen) die zijn toegezegd bij de behandeling van het wetsvoorstel 

Wmo in de Eerste Kamer ( tientje van Van Rijn).Wijzigingen van het bestaande beleid HH 

kunnen overigens pas geëffectueerd kunnen worden met inachtneming van een 

overgangstermijn voor clienten met minimaal één half jaar.  

 

Onze vragen:  
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a. Behouden de mensen die nu reeds HH1 geïndiceerd hebben hun bestaande (veelal 

meerjarige) indicatie? 

 

 Of de cliënten hun rechten behouden is afhankelijk van welk scenario toegepast wordt 

voor de herstructurering/omvorming van de huidige Hulp bij het huishouden en welke 

voorwaarden gesteld worden aan de extra gelden van staatsecretaris Van Rijn.   

 

b. Houden deze mensen hun eigen vertrouwde hulp? Zie antwoord op a. 

c. Wat wordt bedoeld met “het niet uit eigen middelen kunnen betalen”? Als hier bedoeld 

wordt dat alleen mensen in de bijstand een vergoeding krijgen, dan maken we daar bezwaar 

tegen; immers juist de groep mensen met beperkingen vlak boven het bijstandsniveau heeft 

al te maken met vele extra kosten (ziektekosten, aanpassingen e.d.). Het is dus wenselijk de 

grens voor maatwerksteun (of het tientje van Van Rijn) niet op het bijstandsniveau te leggen 

maar bijvoorbeeld op 1,5 x bijstand.  

 Uw opmerking nemen wij mee bij de verdere besprekingen over de vormgeving van de 

schoonmaakondersteuning onder de nieuwe wet Wmo.  

 

d. Als de gemeente niet meer op het resultaat ‘schoon’ huis kan worden aangesproken, dan 

zal dit resulteren in meer vervuilde huizen en huishoudens (als mensen de hulp naar eigen 

mening niet kunnen of willen (andere prioriteiten) betalen en er geen aanspraak is op 

maatwerk). Meer vervuilde huizen en huishoudens zal op enig moment weer zijn weerslag 

hebben op andere ‘sociale’ en gezondheidsproblemen.  

 

 Onder de nieuwe wet zijn burgers primair zelf verantwoordelijk om hun huis schoon te 

houden. Het probleem vervuilde huishoudens doet zich met name voor bij inwoners met zg. 

multi-problematiek. Deze inwoners zijn bij de toekomstige wijkteams in beeld en waar 

nodig wordt hier ter voorkoming van vervuiling etc. (individueel) maatwerk ingezet. Deze 

problematiek schuurt aan bij de huidige HH2, dat ingezet wordt bij inwoners die niet meer 

zelf de regie kunnen nemen over hun huishouden.  

 

2. Participatie – verplichte tegenprestatie (par. 3.4) 
“Mensen, die een uitkering ontvangen dienen een korte beperkte tegenprestatie aan de gemeenschap 

te leveren gedurende enkele weken of maanden en niet meer dan twee dagen per week.” 

Onze vraag: een zo kortdurende en beperkte tegenprestatie ziet er meer uit als een straf en helpt 

ons inziens in het geheel niet aan het doen participeren van deze mensen in de samenleving. 

De tegenprestatie zou juist als doel dienen te hebben om participatie te realiseren. 

 

Tegenprestatie is geen re-integratie-instrument  
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De plicht tot tegenprestatie heeft tot doel om maatschappelijk nuttige werkzaamheden te doen in 
de samenleving als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering. Het opdragen van een 
tegenprestatie heeft niet primair tot doel de re-integratie van een belanghebbende te bevorderen, 
maar moet worden gezien als een nuttige bijdrage aan de samenleving (TK 2013-2014, 33 801, nr. 
7, p. 49-50).  
 
Individuele afweging / maatwerk 
Het college bepaalt aan de hand van de individuele omstandigheden en de voorhanden zijnde 
onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, de aard, de duur en de omvang van de aan 
een persoon op te leggen tegenprestatie.  
 
Het college dient maatwerk toe te passen bij het opleggen van een tegenprestatie. Rekening moet 
worden gehouden met de individuele omstandigheden van belanghebbende, waaronder leeftijd, 
opleiding, werkervaring en andere relevante persoonlijke omstandigheden. De werkzaamheden 
worden immers opgedragen ‘naar vermogen’. Het is dus van belang dat belanghebbende ook in 
staat is de werkzaamheden te verrichten. Als het college een tegenprestatie vraagt van 
belanghebbende, moet het een duidelijke omschrijving geven van de te verrichten 
werkzaamheden. Het moet voor een belanghebbende immers duidelijk zijn welke tegenprestatie 
van hem wordt verwacht (zie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-02-2013, nr. 12/3649, 
ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5171).  
 
Met het oog op bovenstaande en uitgaande van eigen kracht heeft het de voorkeur om de 
belanghebbende zelf het initiatief te geven om een tegenprestatie te zoeken. Het zal dan een 
activiteit zijn, die aansluit bij zijn mogelijkheden en wensen en dat voorkomt tegenwerking.  
 
Het gaat om werkzaamheden die zowel binnen als buiten een organisatie kunnen worden verricht. 
Werkzaamheden die bij een vrijwilligersorganisatie worden gedaan hebben twee voordelen: 
1. er is een bepaalde vorm van begeleiding / ondersteuning aanwezig; 
2. de werkzaamheden zijn controleerbaar. 
Er zijn personen die gebaat zijn bij deze voordelen en met het oog op maatwerk is het belangrijk 
om daar rekening mee te houden.  Maar er zijn ook personen die in hun nabije omgeving al veel 
activiteiten ontplooien – en dat misschien al jaren doen – en goed in staat zijn om dat werk te 
organiseren. Het zou onnodig beperkend zijn om deze activiteiten niet als een tegenprestatie aan 
te merken. 
 
In de wet staan drie gronden voor ontheffing van de tegenprestatie: 
1. Vanwege dringende redenen, zoals zorgtaken. 
In de beleidsregel “Opleggen en ontheffen van arbeidsverplichtingen”, wordt ook invulling gegeven 
aan de gronden voor ontheffing van de tegenprestatie, omdat er een nauwe verwevenheid is met 
de ontheffing van de arbeidsverplichting.  
2. Vanwege volledige en duurzame arbeidsongeschikt als bedoeld in artikel 4 van de Wet 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen (artikel 9, vijfde lid, van de Participatiewet). De vrijstelling 
is onbeperkt in duur. 
3. De alleenstaande ouder die in het bezit is van een ontheffing arbeidsverplichting als 
bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet (artikel 9, zevende lid, van de 
Participatiewet). 
Omdat deze bepalingen in de wet staan, zijn ze niet opgenomen in de verordening.  
 
Op grond van het uitgangspunt dat re-integratie boven het verrichten van een tegenprestatie gaat, 
wordt van uitstromers die zoeken naar werk en van groeiers die bezig zijn met re-integratie, geen 
tegenprestatie verlangd. Voor groeiers aan wie geen re-integratie-aanbod is gedaan - zoals 
bijvoorbeeld een werkervaringsplaats of iets dergelijks - maar die wel de sollicitatieverplichting 
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hebben, kan wel een tegenprestatie worden opgelegd. Dit is afhankelijk van de situatie van 
belanghebbende.      
 
Ook van werkzoekende die parttime werk doen, wordt geen tegenprestatie gevraagd. Zij verdienen 
een deel van het inkomen zelf (wederkerigheid) en het opleggen van een tegenprestatie kan 
averechts werken.  
 
Personen die ontheven zijn van de arbeidsverplichting kunnen per 01-01-2015 niet meer ontheven 
worden van de re-integratieverplichting. In het geval er geen geschikt re-integratie-aanbod gedaan 
kan worden of de re-integratieverplichting van geringe omvang is, kan een tegenprestatie 
verlangd worden. Dit is maatwerk in topvorm.  
 
Bij het opleggen van een tegenprestatie moet rekening gehouden met een aantal factoren. Die 
factoren moeten gemotiveerd worden beschreven in de beschikking waarmee de tegenprestatie 
wordt opgelegd.  
 
In de situatie dat de belanghebbende uit eigen beweging maatschappelijke activiteiten verricht, 
worden die activiteiten aangemerkt als tegenprestatie. Er is dan niet zozeer sprake van het 
opleggen van een tegenprestatie, Wel moet de “omzetting” van de tegenprestatie worden 
vastgelegd in een beschikking. 
 
De tegenprestatie is relatief gering in omvang en duur om aan de veilige kant van de 
internationale bepalingen met betrekking tot het verbod op dwangarbeid en verplichte arbeid te 
blijven (artikel 4 EVRM). De Raad van State is in het advies over de tegenprestatie ingegaan op het 
“gevaar” van dwang. Volgens de regering is er geen sprake van dwang, omdat het om 
maatschappelijk nuttige activiteiten gaat en er geen dwang wordt uitgeoefend. Bovendien gaat 
het om een kleine groep mensen.  
 
Het stellen van een maximum aan duur en uren is ook noodzakelijk voor de uitvoerbaarheid. Als 
belanghebbende niet op eigen initiatief inhoud geeft aan de tegenprestatie, ligt er een taak voor 
de gemeente om te bemiddelen. Deze taak wordt zwaarder naarmate de tegenprestatie langer in 
duur en omvangrijker in uren moet zijn. 
 
Dat de tegenprestatie beperkt is in duur en omvang, maakt niet dat belanghebbende niet over een 
langere periode het vrijwilligerswerk mag en kan doen. Het meerdere wordt echter niet 
aangemerkt als tegenprestatie. 
 

3. Cliëntondersteuning 
De staatssecretaris heeft in zijn vijf focuspunten voor invoering van de Wmo vastgelegd als 4e punt: 

“Inkoop: er is op 1 januari 2015 een passend en dekkend aanbod van maatschappelijke ondersteuning 

gerealiseerd. Ondersteuning is vóór 1 oktober ingekocht”. 

Kunt u ons inzicht geven wanneer naar uw oordeel sprake is van ‘passend en dekkend’ en welke 

ondersteuning (buiten MEE) nu door Hollands Kroon wordt ingekocht. 

 

 Per 1 janauri 2015 is alleen de clientondersteuning van MEE geregeld. Dit is inderdaad een te 

smalle een smalle basis voor de clientondersteuning ten behoeve van de diverse doelgroepen inde 

nieuwe Wmo. Naast de specifieke ondersteuning van MEE wordt de bestaande dienstverlening van 
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het Maatschappelijk werk, Wonen plus Welzijn en mantelzorgondersteuning gecontinueerd. In 

2015 wordt een visie over integrale clientondersteuning  opgesteld.  

 

4. Vrijwilligers en mantelzorgers 
In het Beleidsplan staat alleen “continuering” bestaand beleid. Hoe denkt de gemeente zonder extra 

inspanningen begin 2015 meer vrijwilligers en mantelzorgers bereid te vinden? 

Wat is al gerealiseerd in subsidie- en contractvoorwaarden (pag. 11 bovenaan) m.b.t. de borging van 

de inzet van vrijwilligers? 

 

 Het bestaande beleid wordt gecontinueerd. Daarnaast worden in het RSA project: regionale 

ondersteuning van de  (zorg)vrijwilliger,  voorstellen ontwikkeld voor verdere ondersteuning. Wij 

zijn het met u eens dat de ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg meer aandacht 

verdient nu de gemeente steeds meer en beroep doet op de informele zorg. ( Voor wat hoort wat).  

 

5. Dagbesteding 
Wat wordt bedoeld met de zin: ” Dagbesteding wordt waar mogelijk collectief georganiseerd”. 

Wordt hier alleen gedoeld op de faciliteiten zoals accommodaties en vervoer of ook op de 

dagbesteding zelf (groepssamenstelling).  

 

De dagbesteding wordt zo efficiënt mogelijk ingericht. 

Naast de door u genoemde aspecten, kijken wij ook of en welke groepen gecombineerd kunnen 

worden. Ook kijken wij bij de Individuele begeleiding of deze begeleiding niet inde groepsverband 

gegevn kan worden.   

 

6. Situatie voor cliënten van bestaande voorzieningen 
Vallen de cliënten van de volgende voorzieningen straks wel of niet onder de nieuwe Wmo: 

- Thomashuis 
- PolderResidence 
- Logeerboerderij 
- Etc. 

Behouden cliënten die eerder onder de AWBZ vielen onder de Wmo straks dezelfde zorgaanbieder? 

Hoe is dit geregeld?  

 

Bij bovengenoemde instellingen is veelal sprake van intramurale zorg. Die valt per 1 januari 2015 

onder WLZ ( Wet langdurige zorg), nu nog Awbz. Voor deze intramurale zorg verandert er voor de 
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cliënten niets.  Naast de intramurale zorg kunnen deze instellingen ook extramurale zorg verlenen ( 

b.v. dagbesteding). In dat geval valt deze zorg onder de nieuwe Wmo.  

In het kader van de overgangsregeling behouden cliënten gedurende 2015 hun zorg op grond van 

de gestelde indicatie of tot wanneer hun indicatie vervalt in 2015. Gemeente zijn niet verplicht 

dezelfde zorgaanbieder te garanderen. Omdat wij in het overgangsjaar kiezen voor zoveel mogelijk 

continuering zullen clienten hun zorgaanbieder zoveel mogelijk behouden. Slechts bij hoge 

uitzondering zal hiervan afgeweken worden. ( b.v. wanneer er een te hoog tarief in rekening 

gebracht wordt).  

 

7. Werken in beschutte omgeving 
Welke plannen heeft Hollands Kroon in deze? 

Deze plannen moeten nog uitgewerkt worden. 

 

8. Onderscheid tussen begeleiding en ondersteuning 
In de stukken lopen deze zaken door elkaar heen; zou het mogelijk zijn, deze twee diensten preciezer 

te typeren? 

 

 Onder de Wmo gaat het om ondersteuning. Begeleiding is een vorm van ondersteuning.  

Wij zullen de tekst nog eens screene op dit onderscheid.   
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Opmerkingen en vragen naar aanleiding van het 3D Beleidsplan (bijeenkomst 19 augustus). 

 

Allereerst moeten wij opmerken dat het Beleidsplan “wollig” overkomt. Er staat veel in, maar weinig 

concrete, voor onze achterban belangrijke, zaken. 

 

Pag. 6: keten- en contractpartners. 

Hoe ziet u de UWV? Als contract- of als ketenpartner? 

 

Contractpartner voor wat betreft; indicering 

Ketenpartner v.w.b. instrumenten/voorzieningen, maar kan natuurlijk ook als contractpartner 

 

Pag.14 pt 2.6: Participatiewet. 

Vertegenwoordigers van de cliënten Participatiewet worden in de gelegenheid gesteld vroegtijdig 

gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en 

beleidsvoorstellen. 

Hoe ziet u de cliëntvertegenwoordiging vormgegeven na 1 januari 2015?  

Op dit moment wordt het WSW-panel financieel en facilitair ondersteund door de GRGA op basis van 

een verordening.  

Welke rechtsvorm en budget(ten) hanteert u na 1 januari 2015? 

Blijven de cliëntenraden en –panels gehandhaafd na 1 januari 2015? 

 

Begroting GrGA goedgekeurd, incl. budget Wsw-panel. 
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In 2015 volgt een nader advies over het wel/niet bundelen van clientenadviesorganen. 

 

Pag. 14 pt 2.7: Cliëntondersteuning 

Hoe ziet u de cliëntondersteuning door MEE na 1 januari 2015. Wordt het kwaliteitsniveau van 2014 

voortgezet? 

En belangrijk is dat de cliëntondersteuning ook na 2015 op hetzelfde kwaliteitsniveau wordt 

gehandhaafd. In het belang van deze groep cliënten wordt gevraagd geen wijzigingen aan te brengen 

in de ondersteuning. 

Met MEE is een contract voor 2015 afgesloten 

 

Pag. 17 onderaan: Beschut werken 

Wanneer is er duidelijkheid over de ontwikkelde maatwerkaanpak? Graag tijdig voorleggen van het 

verzoek om advies aan het WSW-panel. 

Dit is In ontwikkeling, in najaar advies, ook richting Wsw-panel 

 

Pag. 18: Loonkostensubsidie 

Wij dringen aan op het inzetten van loonkostensubsidie voor onbepaalde tijd. Het overgrote deel van 

onze achterban heeft een permanente arbeidsbeperking. Het kan niet zo zijn dat in de praktijk de 

werkgever de werknemer na het aflopen van de loonkostensubsidie weer ontslaat!!! 

Wanneer noodzakelijk voor onbepaalde tijd 

 

Pag. 20: Beschut werken en organisatie en financiering beschut werk 

In de alinea onder de aandachtstreepjes staat: Het gaat om mensen die door hun lichamelijke, 

verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de 

werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze 

mensen in dienst neemt. 

In de alinea daaronder staat: 

Voor de financiering van het beschut werk kan het instrument loonkostensubsidie worden ingezet….. 

Het gaat dus altijd om een dienstbetrekking, aangezien beschut werk bedoeld is voor mensen die in 

staat zijn om loonvormende arbeid te verrichten. 

Wordt hier bedoeld dat de gemeente deze mensen in loondienst neemt? Zoals nu ook het geval is 

(gemeenten zijn verantwoordelijk voor de salarissen van de WSW)? 
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Beschut werk zowel in een door de gemeente gecreëerde omgeving als bij een reguliere werkgever. 

Alles afhankelijk v.d. mogelijkheden cliënt en/of werkgever 

 

Pag. 20: Huidige WSW-ers 

Laatste zin: Ook blijft het mogelijk om mensen die bereid zijn om een dergelijke dienstbetrekking te 

aanvaarden, een terugkeergarantie te bieden. 

Wij wijzen er met nadruk op dat hier geen sprake kan zijn van een mogelijkheid, maar van een 

zekerheid voor de WSW-er. Immers, de huidige WSW-er behoudt zijn huidige rechten en plichten!  

Correct 

 

Pag. 21: Wachtlijst 

U vermeldt dat de WSW-geindiceerde cliënten (van vóór 2015) met een uitkering van de UWV geldt 

dat zij een beroep kunnen blijven doen op ondersteuning vanuit het UWV.  

Vraag: Geldt dat ook voor de begeleiding naar en op het werk? Dit laatste soms langdurig? 

Zolang het UWV de uitkeringsinstantie is zijn zij verantwoordelijk. 

Pag. 22: Loonwaarde/verdiencapaciteit 

Gemeenten bepalen de loonwaarde.  

Is deze deskundigheid aanwezig bij de vier gemeenten?  

Wordt hetzelfde systeem gebruikt bij de vier gemeenten? (Denk aan rechtsongelijkheid.) 

Bepaling loonwaarde is bevoegdheid van gemeente 

Gemeenten bepalen ook welke mensen zij voor een beoordeling beschut werk bij UWV voordragen. 

UWV beoordeelt, in opdracht van de gemeente, op basis van landelijke criteria of mensen tot de 

doelgroep beschut werk behoren en adviseert de gemeente daarover.  De gemeente bepaalt 

vervolgens of iemand daadwerkelijk een beschut werken plaats krijgt aangeboden, en waar. De 

beoordelingscriteria worden nog uitgewerkt en vastgelegd in een AMvB. 

Pag. 22: Werkbedrijf basispakket 

- Begeleiding naar- en tijdens werk. 
Betreft dit ook de langdurige begeleiding? En hoe wordt deze uitgevoerd? Wat zijn de procedures? 

 

De regie ligt bij het regionale Werkbedrijf en de uitvoering bij het subregionaal Werkplatform. De 

specifieke voorzieningen en instrumenten worden nog uitgewerkt. 
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:Pag. 23: Ontwikkeling Werkbedrijf 

Wat is de relatie tussen wijkteam en het Werkbedrijf? 

Met welke instantie krijgt de cliënt nu te maken? 

Werkbedrijf is een netwerkorganisatie op het niveau van de arbeidsmarktregio 

Client krijgt te maken met wijkteam 

 

Opmerkingen Bijlage 3 Participatie bij Beleidsdocument 3D 

 

Pag. 13 Ontwikkeling van het aantal SW-plekken. 

De genoemde 6% is een fictief percentage. Alle jaren zal sprake zijn van een wisselend percentage 

omdat geen invloed uitgeoefend kan worden op het natuurlijk verloop en de pensioenleeftijd. 

6% is uitganspunt en percentage zal inderdaad fluctueren. 

 

 

Nagekomen vragen 3D Beleidsplan 

 

Pag. 17 na de opsomming doelgroep, alinea over integrale aanpak problemen kwetsbare cliënten 

met vaak meervoudige problematiek. 

Vraag: Wie wordt verantwoordelijk voor de integrale aanpak van problemen en de vroegtijdige 

benadering?  

Wijkteam 

 

Pag. 19 punt 3.6 Beschut werk 

De gemeenten kunnen beschut werk als een voorziening gaan organiseren. 

Ons inziens zijn de gemeenten verplicht om beschut werken te organiseren. 

Gemeenten zijn verplicht om beleid voor beschut werk vorm te geven, te bespreken met 

vertegenwoordigers van de gemeentelijke doelgroep en vervolgens vast te leggen in een 

verordening. In deze verordening legt de gemeente tevens vast op welke wijze de gemeente 

omvang van het aanbod van de voorziening beschut werk vaststelt. 
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Beschut werk is één van de instrumenten die een gemeente kan inzetten om mensen te activeren. 

Gemeenten hebben de vrijheid om te bepalen welke ondersteuning mensen nodig hebben. De 

Participatiewet gaat er vanuit dat gemeenten beschut werk inzetten voor de mensen die zijn 

aangewezen op werk in een beschutte omgeving. Bij de financiering wordt ook rekening gehouden 

met de inzet van beschut werk. Gemeenten krijgen in het gebundeld re-integratiebudget in de 

structurele situatie de middelen voor 30.000 beschutte plaatsen. 

 Gemeenten bepalen welke mensen zij voor een beoordeling beschut werk bij UWV voordragen. 

UWV beoordeelt, in opdracht van de gemeente, op basis van landelijke criteria of mensen tot de 

doelgroep beschut werk behoren en adviseert de gemeente daarover. 

De gemeente stelt op basis van dit advies vast of iemand tot de doelgroep behoort en zorgt er voor 

dat de personen die tot de doelgroep behoren in een beschutte omgeving met een dienstbetrekking 

aan de slag gaan. De beoordelingscriteria worden nog uitgewerkt en vastgelegd in een AMvB. 

Alleen de gemeente kan iemand voordragen voor de beoordeling beschut werk door UWV. Een 

burger kan niet zelfstandig naar UWV voor een beoordeling. Het is wel zo dat als de beoordeling 

beschut werk is afgegeven door UWV, de gemeente ook verplicht is een dienstverband beschut 

werk aan te bieden. De beoordeling is dus niet vrijblijvend. Het al dan niet inzetten van de 

voorziening beschut werk is een beslissing van de gemeente die voor bezwaar en beroep vatbaar is. 

Het Rijk vindt het belangrijk dat gemeenten de voorziening beschut werk inzetten voor mensen 

voor wie dat nodig is.  

SZW monitort hoe gemeenten met deze voorziening omgaan. 

Pag. 20 Middelen, laatste alinea: 

Niet voor iedereen die een indicatiebeschikking voor de WSW zou hebben gekregen, is beschut werk 

nodig. Deze groep valt, voorzover zij behoort tot de gemeentelijke doelgroep, onder de 

Participatiewet. 

Vraag: Deze groep behoort toch in z’n geheel tot de gemeentelijke doelgroep? 

Zo niet, waar behoren zij dan toe? 

Behoort in geheel tot gemeentelijke doelgroep 

 

Pag. 21 Noorderkwartier/De Bolder, voorlaatste zin:  

….uitstroom van ‘oude’ WSW-ers wordt bevorderd. 

Dat kan alleen met behoudt van rechten c.q. terugkeergarantie! 

Correct. 
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De ISD-Cliëntenraad heeft in haar vergadering van 12 augustus j.l. het 3D Beleidsplan van de vier 

gemeenten in de Kop van Noord-Holland besproken. 

 

Opgemerkt is dat alleen het hoofdstuk Jeugd (4) uitgewerkt is. De overige onderdelen worden 

globaal aangegeven.  

 

Teleurstellend is dat het inrichtingsplan wijkteams geen onderdeel uitmaakt van het beleidsplan. Het 

inrichtingsplan zouden wij reeds in februari voor advies hebben mogen ontvangen. Helaas hebben 

wij tot dit moment slechts voornemens en mogelijkheden mogen horen. Maar geen concrete 

uitwerking. 

Wij vinden dit  zeer teleurstellend omdat onze achterban (cliënten ISD) voor hun inkomen afhankelijk 

zijn van goed werkende wijkteams. In eerder uitgebrachte zienswijzen hebben wij al meerdere 

belangrijke praktische aandachtspunten aan u voorgelegd. Zoals gezegd, tot op heden weten wij niet 

of deze aandachtspunten meegenomen worden in de inrichting van de wijkteams in de praktijk. Wij 

gaan er vanuit dat het concrete concept-inrichtingsplan wijkteams op korte termijn door u aan onze 

Cliëntenraad ter advisering wordt voorgelegd. 

 

Tevens merken wij op dat tot op heden de huidige en toekomstige cliënten niet zijn of worden 

geïnformeerd over de op komst zijnde wijzigingen. Dan bedoelen wij niet de algemene berichtgeving 

over de samenvoeging van de drie decentralisaties, maar de concrete feiten die vanaf 1 januari 2015 

van belang zijn voor de cliënten. Zij moeten ruim de gelegenheid krijgen aan de nieuwe werkwijze te 

wennen en te weten hoe en waar ze contact kunnen leggen en wat er allemaal gaat veranderen. 

Goede en duidelijke communicatie is essentieel in deze!!!! 

 

 

Ter voorbereiding op de bijeenkomst op 19 augustus doen wij u onderstaand onze opmerkingen met 

betrekking tot het 3D Beleidsplan toekomen. 

 

Pag. 14 pt 2.7: Continuering samenwerking MEE in 2015.  
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Vraag: Blijft deze samenwerking in enige vorm bestaan na 2015? En als de samenwerking blijft 

bestaan gebeurt de uitvoering dan op hetzelfde (kwaliteits)niveau als in 2014 of wordt ook hier een 

bezuiniging toegepast die van invloed zal zijn op de (kwaliteit van de) uitvoering. 

Er is een contract afgesloten met MEE voor 2015, geen bezuiniging. 

 

Pag. 18: pt 3.2: Loonkostensubsidie.  

De tekst luidt: Loonkostensubsidie is niet per definitie tijdelijk, maar kan zo nodig voor een langere 

periode worden ingezet.  

Aangedrongen wordt op een wijziging van deze tekst. Loonkostensubsidie moet voor onbepaalde tijd 

(kunnen) worden ingezet. Zeker voor cliënten waarvan niet wordt verwacht of kan worden geëist dat 

er zich een verbetering in de productiviteit zal voordoen.  Deze regeling is van groot belang voor alle 

cliënten met een arbeidsbeperking tot de reguliere arbeidsmarkt. 

Gemeenten kunnen het nieuwe instrument loonkostensubsidie zo nodig onbeperkt (tot de 

pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer) inzetten. De loonwaarde wordt jaarlijks en 

ingeval van beschut werk driejaarlijks) herbepaald. Zo wordt de ontwikkeling van (de loonwaarde 

van) werknemers gemonitord. In het ideale geval groeien de werknemers door tot zij het wettelijk 

minimumloon kunnen verdienen. Er zullen echter altijd mensen zijn die het minimumloon niet 

kunnen bereiken. Voor diegenen met een blijvende loonwaarde van minder dan het minimumloon 

is loonkostensubsidie een structureel instrument gericht op duurzame arbeidsparticipatie 

Loonkostensubsidie kan dus voor onbepaalde tijd worden ingezet. De gekozen bewoordingen “niet 

per definitie” en “min of meer” kunnen als verwarrend overkomen. De bedoeling is nadrukkelijk 

dat loonkostensubsidie voor onbepaalde tijd kan worden ingezet, maar dat het streven erop is 

gericht om verbetering van de loonwaarde te realiseren. Als dat niet mogelijk is, wordt de 

loonkostensubsidie voortgezet.. 

Pag. 23 Ontwikkeling Werkbedrijf. 

Onder kopje inwoners, derde aandachtstreepje: De totale doelgroep kan bij het Werkbedrijf en de 

daaraan verbonden werkgeversservicepunten terecht voor bemiddeling in de regio. 

Vraag: Wat is hier de relatie met de wijkteams? Voor de cliënten zijn de wijkteams de contactpunten. 

De wijkteams regelen alle achterliggende contacten. Hoe werkt het bovenstaande dan in de praktijk? 

1e contact is wijkteam en indien er sprake is van bemiddeling richting werk worden medewerkers 

Uitstroomunit ingeschakeld. 

Pag. 24 pt 3.9 Quotumbanen.  

Onder kopje Prioritering: Het UWV …..houdt daartoe een doelgroepenregister bij. 

Vraag: Hoe komt het UWV aan de gegevens voor het doelgroepenregister?  

Wat is de relatie in deze met de wijkteams?  
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Hoe verhoudt zich dit met de Wet op de Privacy? 

1. Het UWV plaatst mensen uit het eigen bestand op het register. Het gaat dan om 

Wajongers. 

De gemeente levert mensen aan die  - naar inschatting van de gemeente - tot de doelgroep van de 

loonkostensubsidie behoren. Het gaat om mensen die een uitkering hebben op grond van de 

Participatiewet. Het UWV beoordeelt of het inderdaad om mensen gaat die niet in staat zijn om 

het wettelijk minimumloon te verdienen. Als dat zo is, dan worden ze op het register geplaatst en 

de gemeente krijgt daar bericht van.  

2. Het kan zijn dat mensen die een uitkering ontvangen en die contact hebben met een 

medewerker van het wijkteam, tot de doelgroep van de loonkostensubsidie behoren. De 

medewerker van het wijkteam kan dan contact opnemen met de medewerker van de 

Uitstroomunit en die zal beoordelen of laten beoordelen (bijvoorbeeld een keuring) of het nodig / 

mogelijk is om de betreffende persoon aan te melden bij het UWV voor plaatsing op het 

doelgroepenregister.  

De medewerkers van het Uitstroomunit werken niet in het wijkteam, maar er zal veel informatie-

uitwisseling plaats vinden tussen het wijkteam en de Uitstroomunit als zij contact hebben met 

dezelfde mensen. 

3. Op dit moment is er nog lagere wetgeving in voorbereiding. Daarin komt te staan op welke 

wijze het UWV gaat beoordelen of iemand niet in staat is om het wettelijk minimumloon te 

verdienen. In het kader van de voorbereiding van de wetgeving wordt getoetst of inrichting van 

het register voldoet aan de privacy-regels.   

 

Opmerkingen Bijlage 3 bij Beleidsdocument 3D: 

 

Pag. 17 voorlaatste alinea eerste aandachtstreepje:  

In de nabije toekomst een krapte op de arbeidsmarkt verwacht wordt en iedereen nodig is. 

en 

Pag. 19 laatste alinea midden:  

Ook hierdoor wordt op de middellange termijn geen krapte op de arbeidsmarkt verwacht. 

Hoe verhouden deze twee zinnen zich met elkaar? Ze staan lijnrecht ten opzichte van elkaar! Beleid 

wordt gemaakt op de inhoud van elk van de zinnen. Hoe ziet het werkelijke beleid er dan uit????? 

Correcte opmerking, moet aangepast worden op pagina 17 

 

Los staand van de inhoud van het 3D Beleidsplan leggen wij u ook de volgende vragen voor: 
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- Schagen is voorstander van een (fysiek) servicepunt voor cliënten, zoals nu gebruikelijk bij de ISD.  
Wij dringen er bij de gemeente Hollands Kroon op aan om ook een (fysiek) servicepunt in de 

gemeente in te richten. Dit is niet zozeer om het de cliënten makkelijk te maken maar om er 

gebruik van te kunnen maken als het niet anders kan. 

 

- De Cliëntenraad dringt er op aan om deel uit te maken van het testteam van de nieuwe website. 
Als geen ander zijn zij in staat om te beoordelen of de website voor een ieder makkelijk en 
eenvoudig te raadplegen is en of de digitaal gewenste en vereiste informatie op een eenvoudige 
wijze kan worden doorgegeven. 
In verband met steeds meer eisen tot het digitaal aanleveren van gegevens is het voor cliënten 

zeer belangrijk dat hiermee geen fouten gemaakt worden. Het inkomen van de cliënten is 

afhankelijk van een juiste en tijdige verwerking van de gegevens.  

 

- Als onderdeel van de werking van de wijkteams en ook met betrekking tot het bovenstaande 
wordt de vraag gesteld hoe het is geregeld met de privacy bescherming van de cliënt. Graag 
zouden wij een schriftelijke toelichting ontvangen op dit onderdeel, mede in verband met de 
Wet op de Privacy. En is de voorgenomen procedure getoetst door het College voor 
Persoonsgegevens. En zo ja, dan hebben wij graag inzage in het uitgebrachte rapport. 
De Cliëntenraad is er zich bewust van dat dit een moeilijk onderwerp is en dat het vaak moeilijk is 

om aan de privacy-eisen te voldoen. Maar duidelijk moet zijn wie inzage krijgt/krijgen in de 

gegevens van de cliënt en of dit tijdig wordt besproken met de cliënt. 

Beantwoording door kwartiermakers Wijkteam  op de te organiseren info-bijeenkomst over het 

wijkteam. 
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Bijlage 3  Verslaglegging Koplichtbijeenkomsten 

 


