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Beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015 

Geachte mevrouw Van Dam-de Meij, 

Op 8 oktober jl. hebben wij uw advies ontvangen voor het beleidsplan Wmo 2015 en de bijbehorende 
verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Borne 2015 en het beleidsplan jeugdhulp 2015 en 
de bijbehorende verordening jeugdhulp gemeente Borne 2015. 

Uw adviezen zijn besproken met de beleidsmedewerkers in het Wmo-raad overleg van 14 oktober 2014 
Ten aanzien van de door u gemaakte opmerkingen kunnen wij u meedelen dat deze (deels) zijn 
overgenomen in het voorstel aan het college van burgemeester en wethouders. 

Uw adviezen zijn als volgt opgenomen in het voorstel aan het college van burgemeester en wethouders: 

1. Advies Wmo-raad: cliëntondersteuning 
Het college wordt geadviseerd dit advies niet over te nemen. De gemeente blijft met ingang van 2015 
(net zoals onder de oude Wmo) wettelijk verplicht (onafhankelijke) cliëntondersteuning te bieden. Borne 
heeft voor diverse cliëntgroepen al voor 2015 cliëntondersteuning geregeld in de vorm van een 
algemene voorziening. Hierbij moet worden gedacht aan de ouderenadviseurs van Welzijn ouderen 
Borne, Steunpunt Informele Zorg voor mantelzorgers, maatschappelijke begeleiding voor nieuwkomers. 
Met de overheveling van de doelgroep van M E E Twente naar de gemeente komt er een cliëntgroep bij, 
waarvoor eveneens ondersteuning in de vorm van een algemene voorziening wordt geregeld. Met M E E 
Oost-Gelderland (MEE Twente houdt per 1 januari 2015 op te bestaan) worden hiertoe afspraken 
gemaakt. Met het bieden van een algemene voorziening voor cliëntondersteuning voldoet Borne aan de 
wettelijke vereisten. Het aanbod is behoorlijk en daarnaast is er ook nog het Wmo-loket van de 
gemeente zelf voor informatie en advies. 

2. Advies Wmo-raad: lokaal toegangspunt 
De Wmo-raad adviseert het lokale toegangspunt bij voorkeur te regelen in het Kulturhus. 
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Het college wordt geadviseerd de Wmo-raad te informeren dat de plek van het lokale toegangspunt 
nader wordt onderzocht, waarbij de optie van het Kulturhus wordt meegenomen. 

3. Advies Wmo-raad: vindplekken jeugd 12- 18 jaar 
Met betrekking tot het beleidsplan Jeugdhulp 2015 vraagt de Wmo-raad speciale aandacht voor de 
vindplekken van de jeugd van 12 - 1 8 jaar. De Wmo-raad adviseert de leerplichtambtenaar het initiatief 
te laten nemen tot periodiek contact met de zorgcoördinator van het Zorgadviesteam. 
Het college wordt geadviseerd dit advies over te nemen en dit op te nemen in het Beleidsplan Jeugdhulp 
2015. 

4. Advies Wmo-raad: keuzemogelijkheden voorburgers 
De Wmo-raad stelt een tekstuele en aanvullende aanpassing voor in het Beleidsplan Wmo 2015 ten 
aanzien van de keuzemogelijkheden voor burgers tussen zorg in natura en een persoonsgebonden 
budget. 
Het college wordt geadviseerd dit advies over te nemen. 

5. Advies Wmo-raad: inzet MEE organisatie 
De Wmo-raad adviseert de periode in 2015 te gebruiken om te inventariseren welke doelgroepen 
gebruik maken van M E E . 
Het college wordt geadviseerd dit advies over te nemen. 

6. Advies Wmo-raad: ondersteuning mantelzorgers 
De Wmo-raad adviseert bij de uitwerking op welke wijze mantelzorgers gewaardeerd kunnen worden, 
het Steunpunt Informele Zorg in Borne te betrekken. 
Het college wordt geadviseerd dit advies over te nemen. 

7. Advies Wmo-raad: afstemming verordeningen jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 
De Wmo-raad adviseert beide verordeningen meer op elkaar af te stemmen. 
Het college wordt geadviseerd dit advies over te nemen en daar waar mogelijk de verordeningen meer 
op elkaar af te stemmen. Overigens, het betreft twee verschillende wetten waarop de verordeningen 
gebaseerd zijn, daarom is een 100^0 overeenkomst tussen beide verordeningen niet mogelijk. 

8. Advies Wmo-raad: termijn afhandeling melding (Wmo-verordening) 
De Wmo-raad adviseert een termijn van 15 werkdagen op te nemen voor de afhandeling van de 
melding. 
Het college wordt geadviseerd dit advies niet over te nemen. Het standpunt van de Wmo-raad is 
begrijpelijk, om daarmee te waarborgen dat een melding niet lang blijft openstaan en de persoon die het 
betreft, lange tijd in onzekerheid verkeert of de melding juist is binnengekomen c.q. of er vervolg aan 
wordt gegeven. Voorgesteld wordt het onderwerp van afhandeling van de melding in de werkprocessen 
(en niet in de verordening) op te nemen. Het is de bedoeling, conform de huidige werkwijze, om zo 
spoedig mogelijk na de melding een afspraak met de persoon te maken, die vervolgens schriftelijk (of 
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per e-mail als de persoon dit wenst) wordt bevestigd. Daarmee is tevens de binnenkomst van de 
melding bevestigd. Dit voorkomt bureaucratisering en de persoon heeft meteen een heldere bevestiging 
wanneer de afspraak is. 

9. Advies Wmo-raad: termijn persoonlijk plan (Wmo-verordening) 
De Wmo-raad adviseert de termijn van 7 dagen om een persoonlijk plan in te dienen, te verruimen naar 
15 werkdagen. 
Het college wordt geadviseerd dit advies niet over te nemen. De termijn van 7 dagen is wettelijk bepaald 
in de Wmo 2015. Waar nodig en mogelijk kan in overleg met de persoon ten gunste van deze wettelijke 
bepaling worden afgeweken. 

10. Advies Wmo-raad: lijst gesprekspunten vooraf toesturen (Wmo-verordening) 
De Wmo-raad adviseert een week voorafgaand aan het gesprek, een lijst met gesprekspunten aan 
mensen toe te sturen. Zo kunnen zij zich beter voorbereiden. 
Het college wordt geadviseerd dit advies over te nemen. Voorgesteld wordt in de toelichting de 
onderwerpen, waarvan de wet aangeeft dat die tijdens het onderzoek (c.q. gesprek) aan bod moeten 
komen, op te nemen in de toelichting bij de verordening. Daarnaast wordt voorgesteld in de 
werkprocessen uit te werken, in welke vorm en wanneer de gesprekspunten het beste kunnen worden 
toegestuurd. 

11. Advies Wmo-raad: persoonsgebonden budget (Wmo-verordening) 
De Wmo-raad adviseert een tekstuele aanpassing door te voeren in de toelichting bij het artikel dat gaat 
over het persoonsgebonden budget wegens een betuttelende toon. 
Het college wordt geadviseerd dit advies over te nemen. 

12. Advies Wmo-raad: stapeling kosten (Wmo-verordening) 
De Wmo-raad merkt op dat er ten aanzien van eigen bijdragen een stapeling van kosten kan optreden, 
die tot problemen kan leiden. Zij spreekt haar bezorgdheid hierover uit. De Wmo-raad adviseert het 
college na te denken of een plafond in de kosten deel kan uitmaken van het beleid. 
Het college wordt geadviseerd kennis te nemen van deze bezorgdheid en volgend jaar te bezien in 
hoeverre daadwerkelijk nagegaan kan worden of er sprake is van stapeling van kosten en of daar iets 
aan gedaan kan worden. Het betreft namelijk zaken die buiten de invloedsfeer van het college liggen, 
zoals de eigen bijdrage ziektekosten, verhogen premies zorgverzekeringen, belastingmaatregelen e.d. 

Hierbij zijn de volgende kanttekeningen gemaakt: 

1. Advies Wmo-raad: cliëntondersteuning (Wmo-verordening) 
De Wmo-raad adviseert in de verordening op te nemen dat de hulpvrager, indien gewenst, zijn eigen 
cliëntondersteuner kan vragen tegen de door de gemeente gebruikelijke vergoeding. 
Het gaat om onafhankelijke cliëntondersteuning en hiervoor is een aanbod geregeld via algemene 
voorzieningen, voorzieningen die vrij toegankelijk zijn (zie 1.1. onder 3 hiervoor). Deze sluiten geen 
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doelgroepen uit. De mogelijkheid om zelf een eigen cliëntondersteuner mee te nemen blijft natuurlijk 
altijd bestaan. Het wordt alleen niet financieel vergoed door de gemeente. 

2. Advies Wmo-raad: termijn afhandeling melding (Wmo-verordening) 
De Wmo-raad adviseert een termijn van 15 werkdagen op te nemen voor de afhandeling van de 
melding. 
Uiteraard is het mogelijk een 'harde' termijn in de verordening op te nemen ter waarborging van de 
persoon die het betreft. Dit heeft als consequentie dat de formatie moet worden uitgebreid om al die 
meldingen te bevestigen, waarna alsnog een afspraak moet worden gepland die eveneens bevestigd 
gaat worden. Door zo spoedig mogelijk een afspraak te plannen wordt de melding tegelijkertijd 
afgehandeld met de bevestiging van de afspraak. Een ander voordeel (naast minder bureaucratisering 
c.q. formatie-uitbreiding) is dat de persoon die het betreft slechts één brief ontvangt, waarmee hij direct 
weet waar hij aan toe is. 

3. Advies Wmo-raad: termijn persoonlijk plan (Wmo-verordening) 
De Wmo-raad adviseert de termijn van 7 dagen om een persoonlijk plan in te dienen, te verruimen naar 
15 werkdagen. Het is begrijpelijk dat de Wmo-raad de persoon die het betreft, de tijd wil geven om een 
goed doordacht persoonlijk plan bij de gemeente in te dienen. Wellicht dat het iemand niet lukt dit 
binnen 7 dagen voor elkaar te krijgen. Omdat de termijn van 7 dagen wettelijk bepaald is, wordt 
geadviseerd in de toelichting een toevoeging op te nemen dat in overleg met de persoon, ten gunste van 
de persoon, hiervan kan worden afgeweken. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens, conform bovenstaand advies op 21 
oktober 2014 het beleidsplan jeugdhulp 2015, de verordening jeugdhulp gemeente Borne 2015, het 
beleidsplan Wmo 2015 en de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Borne 2015 
vastgesteld. 

Wij danken u hartelijk voor uw advies en de positieve samenwerking. Uiteraard zullen wij de Wmo raad 
ook na de transitie in de transformatie betrekken en de voortgang van het proces met u blijven bespreken. 

Hoogachtend, 

namens het college van burgemeester en wethouders, 
de beleidsmedewerker, Z 

M.C.A. Gras 
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