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Geacht college, 
 

Op 18 oktober is, in een gezamenlijke vergadering van de Wmo-adviesraad, de Adviesraad Participatiewet en de 

Jongerenraad, de Uitgangspuntennotitie PGB, Eigen bijdragen, Meerkostenregeling in aanwezigheid van de 

wethouders Van den Berg en Ruwhof en beleidsmedewerker mevrouw Leuverink besproken  

 

Algemeen 

In 2015 zijn in de Wmo een aantal extra taken met (fors minder) geld naar de gemeente gekomen voor ‘mensen 

met hoge zorgkosten’.  

In de gemeente Renkum betrof het 450.000 euro. Hiervan is 150.000 euro overgeheveld naar het minimabeleid 

(bijzonder bijstand). Het andere deel is bestemd voor de Meerkostenregeling, die in de huidige vorm niet goed 

blijkt te werken. Door het college is toegezegd in november met een notitie te komen over pgb, eigen bijdrage en 

de meerkostenregeling met keuzemogelijkheden.  

Met de aanwezige wethouders wordt afgesproken dat later in het traject de aangepaste (concept) verordening in 

ieder geval ter advisering aan de Wmo-adviesraad wordt voorgelegd. 

 

Inhoudelijke opmerkingen 

- In de stukken wordt gekozen en geadviseerd voor een getrimd gemiddelde van de tarieven, het 

gemiddelde tarief van de gecontracteerde partijen waarbij de twee hoogste en laagste tarieven buiten 

beschouwing zijn gelaten. Dit levert volgens de gemeente een reëler beeld op van het gemiddelde tarief. 

Dit wordt als richtlijn voor de tarieven voor het pgb gebruikt. Op basis van maatwerk kan iemand indien 

nodig toch een product afnemen tegen een hoger (pgb-)tarief. De Wmo-adviesraad ontgaat wat de 

meerwaarde van deze methode is, en vindt de gemaakte keuze om uitersten er van af te halen arbitrair  
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en mist een duidelijke onderbouwing van de keuze. Waarom niet het gemiddelde, de mediaan of nog 

anderszins? Het advies is om een duidelijke onderbouwing te geven van de uiteindelijke keuze voor de 

tariefberekening.  

 

- Door de gemeente gecontracteerde aanbieders leveren zorg in natura.  

Bij een keuze voor een PGB hebben de klanten echter ook volledige keuze uit alle aanbieders, ook als 

deze niet door de gemeente gecontracteerd zijn. Zij worden echter vergoed conform het getrimde 

gemiddelde. Zowel die volledige keuzevrijheid in geval van PGB, als de wijze van vergoeding dienen 

volgens  de Wmo-adviesraad duidelijk in de nota en de communicatie naar de inwoners nadrukkelijker 

naar voren te komen.  

 

- De kwaliteit van de zorg en ondersteuning wordt in principe door de aanvrager bepaald (wat is 

probleem, oplossing, keuze aanbieder). Door het gesprek en het budgetplan wordt deze door de 

consulent getoetst. De gemeente is verantwoordelijk voor het kwaliteitstoezicht voor PGB. De Wmo-

adviesraad begrijpt dat gekozen wordt om aan de voorkant van het traject hier nadrukkelijk aandacht 

aan te besteden. Maar ze ervaart het wel als een hoge drempel, waardoor de regeling meer de sfeer 

oproept van een financiële beheersbare regeling dan een regeling die daadwerkelijk hulp en 

ondersteuning biedt aan de mensen die het nodig hebben. De Wmo-adviesraad adviseert het college 

nadrukkelijk in haar communicatie de aanvrager duidelijk te maken wat de werkwijze is en dat de 

aanvrager nog steeds vrij is in het bepalen.  

 

- Op pagina 9 staat twee keer de tekst ‘Het gaat bij deze cliënten kennelijk niet om een complexe 

(ondersteunings)behoefte’. Dit is puur een constatering en suggereert niet dat een complexe behoefte 

bij PGB het geval zou moeten zijn. De Wmo-adviesraad adviseert de zin weg te halen, omdat het om 

een interpretatie gaat en niet om een vaststaand feit, zodat ook geen risico bestaat dat de gemeente bij 

de uitvoering dit als feit gaat zien. 

 

- Suite Sociale Regie is een computerprogramma (pagina 10). De Wmo-adviesraad maakt zich wel 

zorgen dat gegevens niet strikt geanonimiseerd verwerkt worden in deze suite en adviseert nadrukkelijk 

hier aandacht voor te houden. 

 

- Daarnaast maakt de Wmo-adviesraad zich nog steeds zorgen over (het gebrek aan) privacy en 

ontvangst van klanten in (de centrale hal van) het gemeentehuis en adviseert  het college wederom hier 

iets aan te doen.  

 

- De wethouder geeft op een vraag van de Wmo-adviesraad aan dat mochten er tekorten zijn op het 

budget, de reserve sociaal domein aangesproken worden. Daarbij merkt de wethouder ook op, dat er 

waarschijnlijk budgetruimte overblijft op Jeugdzorg, waarvan dan het overschot naar de reserve sociaal 

domein gaat. Er zal geen ‘nee’ verkocht worden aan mensen die zorg nodig hebben. Voor de Wmo-

adviesraad is dit mede reden om over de gehele regeling een hardheidsclausule op te nemen. 

 

- De inkomensgrens 120-150% gaat uit van brutobedragen.  

Hierbij adviseert de Wmo-adviesraad te kijken naar netto fiscale bedragen. Immers, ook mensen die 

meer dan 150% verdienen kunnen netto onder de bijstandsgrens komen in geval van ziekte en of 

invaliditeit. 
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Ook zou bij de vermogenstoets de waarde van het huis buiten beschouwing gelaten moeten worden, 

omdat dit geld in de stenen zit en vaak niet snel te gelde gemaakt kan worden, danwel tot meerkosten 

leidt. 

Daarnaast pleit de Wmo-adviesraad ervoor deze grens van 150% op te rekken en daarmee rekening te 

houden met de inkomensval van mensen die net boven deze grens uitkomen. 

 

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
de Wmo-adviesraad van de GEMEENTE RENKUM  
 
mede namens E. Bolt,  
Secretaris a.i. 
 
 
     
F.H.  Makkinga 
Voorzitter 
 
 
 
Noot: 

Ceterum censeo scalam domus ´Fractie´ esse delendam. 


