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Geacht college,
De Wmo-adviesraad heeft in haar vergadering d.d. 24 maart 2015 op uw verzoek bovengenoemde concept
verordening besproken
Inleiding:
Dit advies is er één in een reeks. Eerder bespraken we het concept Beleidsplan Maatregelen Wet Werk en
Bijstand en bijbehorende verordening, de Verordening Tegenprestatie Participatiewet en de Beleidsnotitie
Tegenprestatie Participatiewet met bijbehorende beleidsregels.
Deze regelgeving is niet onomstreden en leidt in de Wmo-adviesraad tot uitvoerige discussies. Ook nu is er niet
op alle punten een consensus verkregen noch te geven.
Het succes van de Participatiewet moet volgens het overgrote deel van de Wmo-adviesraad van het
bedrijfsleven komen. Met name van het MKB. Dit wil graag duidelijkheid m.b.t. de risico's - vooral financieel van
aard - die men neemt bij het aannemen of ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en of
(langdurig) werklozen. Zij moeten naar de mening van de Wmo-adviesraad ontzorgd worden.
Ondersteuning van het bedrijfsleven is in deze van groot belang. Zij moet worden gevrijwaard van 'gedoe'. Dit
kan door het uit handen nemen van begeleiding, verzuimregeling, kosten, etc.
De Wmo-adviesraad maakt zich zorgen of de voorliggende verordening hier wel voldoende in voorziet en
adviseert deze hierop nog eens tegen het licht te houden.
Enkele aanvullende opmerking en vragen:
- Pag. 1. Art. 2.2; Hier lijkt het alsof kinderen vanaf 5 jaar onder mantelzorg vallen. A en b horen niet aan elkaar te
worden gekoppeld. A. gaat over de wettelijke bepaling voor vrijstelling, b over de gewenste koppeling met de
Wmo.
- Pag. 2. Art. 4.5; Door wie worden de genoemde risico's afgedekt?
- Er staat een aantal subjectieve termen in de verordening genoemd zoals geschikt, passend, naar behoren. Wie
bepaalt dat?
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- Omdat de Wmo-adviesraad van mening is dat juist in de uitvoering men op situaties stuit die bijzondere
aandacht vragen adviseert ze - vooruitlopend op de uitwerking van het uitvoeringsplan - o.a. het volgende:
* Vastleggen afspraken re-integratietraject.
* Duidelijkheid creëren over hoelang voorzieningen kunnen/mogen worden ingezet.
*
Vastleggen van verwachte resultaten en het perspectief welke wordt geboden.
*
Welke ondersteuning er wordt geboden wanneer een uitgezet traject niet tot enig resultaat leidt (denk hierbij
vooral aan demotivatie van betrokkenen).
* Of er
sprake is van een selectie van deelnemers voor de verschillende voorzieningen en waar die op is gebaseerd.
* Indien er sprake is van selectie of de gemeente deze zelf verricht dan wel selectie-instrumenten van derden
inzet (bijv. capaciteitsonderzoek, motivatietraining, etc.).
- Pag. 3. Art. 8; Binnen de Wmo-adviesraad ontstond een discussie over de premie van 100 euro. Teveel of te
weinig? Is een prikkel nodig? Daarover liepen de meningen uiteen. 100 euro per 6 maanden is geen echte
prikkel. Een dergelijke bonus is wel leuk - voor mensen die over weinig financiële middelen kunnen beschikken je kunt eens iets 'anders' doen, uitstijgen boven de het 'gedoe' van alle dag. Anderen zijn de mening toegedaan
dat een en ander valt onder de participatieplicht om uit de uitkeringssituatie te komen en een premie niet nodig is.
- Pag. 4. Art. 9 t/m 12 zijn kan-bepalingen. De individuele situatie van een cliënt is dus bepalend voor datgene
wat wordt aangeboden. Gaat de Wmo-adviesraad er terecht van uit dat voor elke situatie maatwerk wordt
aangeboden? De Wmo-adviesraad adviseert altijd maatwerk te bieden.
- De concrete projecten die de gemeente Renkum zelf in de aanbieding heeft - vallend onder art. 12 - worden niet
genoemd. De Wmo-adviesraad adviseert hierin te voorzien, zich bewust zijnde van het feit dat deze activiteiten
kunnen variëren. De Wmo-adviesraad zou graag inzicht willen hebben in de mogelijkheden en periodiek worden
voorzien van een overzicht daarvan.
- Pag. 5. Art. 17; No-riskpolis.
Hierin wordt onvoldoende duidelijkheid gegeven wat deze polis in de praktijk inhoudt.
N.B. Pag. 1; ‘WWB-adviesraad’ moet zijn ‘Adviesraad Participatiewet’.
Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.
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