Persbericht
Net als vele inwoners van Gouda hebben de Stichting Seniorenplatform Gouda (SSG) en de
Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) met verontwaardiging kennis
genomen van de berichtgeving omtrent de overschotten van de Wmo gelden, die hoewel
beschikbaar voor de te leveren zorg niet worden besteed. Dat terwijl kwetsbare burgers die
daarvan afhankelijk zijn, de afgelopen jaren flink hebben moeten inleveren op de geleverde
zorg in vergelijking met die zorg in 2014. De SSG en de GAB hebben onderstaande brief daar
omtrent geformuleerd en verstuurd naar het college van B&W, politieke partijen, de GASD,
de GCR en de Sociale Teams.
De SSG en de GAB doen drie verzoeken en hebben drie vragen geformuleerd waarop wij een
antwoord verwachten, zodat wij die kunnen delen met onze besturen en achterban.

Gouda houdt Wmo geld over
Dat berichtte 27 april jl. de Goudse Post op haar voorpagina.
Uit recent onderzoek van vakblad Binnenlands Bestuur blijkt dat naast Gouda negen op de
tien gemeenten geld overhouden op het budget voor dagbesteding, begeleiding en
ondersteuning van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Als argument voor de vermindering van de zorg werd gebruikt dat er bezuinigd moest
worden omdat er minder budget beschikbaar was.
Om die reden is er in de afgelopen jaren door de gemeente Gouda strenger geïndiceerd,
werden er hoge eigen bijdragen gevraagd en is er in veel gevallen geen maatwerk geleverd.
Veel senioren en mensen met een beperking in Gouda hebben daardoor veel moeten
inleveren op de zorg en/of ondersteuning die zij nodig hebben.
Nu blijkt dat er budget over is geeft dit alsnog ruimte voor maatwerk.
‘Geld overhouden door de lokale overheid was niet de bedoeling. Mensen dachten dat ze
geen/minder maatwerk konden krijgen omdat het geld er niet is. Als het geld er toch is,
biedt dat ruimte om het goed te besteden aan beter maatwerk’, zeggen de Nederlandse
Patiënten Consumenten Federatiebelangengroepen (NPCF) en de Goudse belangen
organisaties.
Als een gemeente geld voor de Wmo-zorg over heeft, moet dat alsnog worden besteed aan
mensen die deze zorg krijgen, aldus de in Utrecht gevestigde Nederlandse Patiënten

Consumenten Federatie (NPCF). De Stichting Seniorenplatform Gouda en de Goudse
Adviesraad voor mensen met een Beperking onderschrijven van harte dit uitgangspunt.
Daarom verzoeken Stichting Seniorenplatform Gouda en de Goudse Adviesraad voor
mensen met een Beperking het college van Burgemeester en Wethouders:
- Het Wmo geld te oormerken, zodat het geen andere bestemming kan krijgen dan
waar het voor bedoeld was, namelijk voor mensen die zorg en ondersteuning nodig
hebben;
- De meest complexe dossiers waarbij de teruggang in zorg het hardst aankwam op
nieuw te bezien en nu te beoordelen vanuit maatwerk;
- Advies te vragen aan de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) en de Goudse
Cliënten Raad (GCR) hoe en op welke manier bestaande Wmo knelpunten
gecorrigeerd kunnen worden nu er een flink overschot is.
Daarnaast willen de SSG en de GAB graag antwoord op de volgende vragen:
- Hoe kan het dat er overschotten zijn op de Wmo terwijl de gemeente eerst aangaf de
decentralisatie financieel niet aan te kunnen?
- Hoeveel geld is er niet besteed dat bestemd was voor de Wmo?
- Welk percentage is dat van de gemeentelijk begroting voor de Wmo-taken?
De SSG en de GAB zijn direct betrokken belangenorganisaties die vanuit hun
praktijervaringen en beleidskennis meedenken en suggesties zullen aanreiken, vanuit hun
achterban, om meer maatwerk te bewerkstelligen in de te leveren zorg.
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