Asperen, 14 augustus 2015

Aan:
Het college van burgemeester en wethouders
gemeente Lingewaal
Postbus 1014
4147 ZG Asperen

Onderwerp :

Advies notitie financiële maatwerkregeling

Geacht College,
Naar aanleiding van uw verzoek aan de Wmo-raad van 2 juli 2015, betreffende de mogelijkheid tot het
geven van een advies op de notitie financiële maatwerkregeling, treft u onderstaand onze adviezen aan.

Adviezen
1.
2.
3.

Mensen, die door aanvaarding werk, onder het bijstandsniveau komen te compenseren.
De Wmo-raad vooraf inzicht te geven in het communicatieplan.
De door de RSD te maken evaluatie t.a.v. financiële maatwerkregeling, ook ter hand te stellen aan
de Wmo-raad.

Argumentatie
1.1 In incidentele gevallen kan het voorkomen dat door aanvaarding van (part-time) werk, mensen uit de
doelgroep onder de bijstandnorm komen, bijvoorbeeld door dermate hoge kosten van reizen.
Doordat de notitie aanbeveelt de optie verlaging eigen bijdrage CAK niet toe te passen, daar deze
een WMO regeling is, kunnen deze mensen geen financiële compensatie daaruit krijgen. De Wmoraad is van mening dat de gemeente in deze incidentele gevallen alsnog compensatie moet bieden.
Immers niemand in Nederland hoort onder de bijstandsnorm te leven.
1.2 De Wmo-raad beveelt de de gemeente aan, om samen met de andere AV gemeenten en in overleg
met de RSD, tot een tijdige signalering te komen van deze incidentele situaties. Met name de
begeleider vanuit de RSD kan hier een primaire rol in spelen. Door deze vroegsignalering is het
mogelijk te voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen.

2.1 Daar de financiële maatwerkregeling een nieuwe regeling is, vindt de Wmo-raad het van groot
belang dat een ieder die voor de regeling in aanmerking kan komen ook daadwerkelijk via
communicatie bereikt wordt.
Door tijdig inzicht te hebben in het communicatieplan kan de Wmo-raad dit daadwerkelijk toetsen.
3.1 Door de Wmo-raad ook de evaluatie t.a.v. de financiële maatwerkregeling ter hand te stellen, krijgen
ook wij inzicht van wat is goed, dan wel fout is gegaan en wat moet worden bijgesteld. Op deze wijze
kan de Wmo-raad bij een eventuele vervolg (on)gevraagd en gefundeerd advies geven.

Tot slot
De Wmo-raad is verheugd dat de gemeente Lingewaal heeft besloten om door het wegvallen van de
rijksoverheid regelingen Wtcg en de CER een eigen compensatiebeleid ( i.s.m. de andere AV gemeenten
en de RSD) voor deze doelgroepen te ontwikkelen. Ook al is de uiteindelijke financiële compensatie lager
door minder overheidssubsidie, is het feit dat de gemeente Lingewaal haar sociaal karakter toont door het
meedoen aan deze nieuwe financiële maatwerkregeling.
Wij willen mevrouw R. Dekker en mevrouw H. Luijten (medewerker RSD) danken voor hun uitgebreide
toelichting op de door ons gestelde vragen.
Met belangstelling zien wij uw reactie op ons adviezen tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Wmo-raad Lingewaal,
Specialistengroep Participatie, werkgoep Participatiewet/Minima:
Heidemarie van Drunen en Hans van Dijk

N.N.J. van Iperen
Voorzitter Wmo-raad Lingewaal
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