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ADVIES 103 

 

ADVIES VAN DE  
GOUDSE ADVIESRAAD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING   

OVER HET CONCEPTBESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 
 

 
 
 

1. Inleiding 
 

Op 6 november 2006 ontving de Goudse adviesraad voor mensen met een beperking een 

adviesaanvraag over het Conceptbesluit maatschappelijke ondersteuning. Het College verzocht de 

Goudse adviesraad uiterlijk 6 december 2006 advies uit te brengen. 

In haar brief van 31 juli jl. heeft de Adviesraad een negatief advies uitgebracht over de Verordening 

voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Vvmo) en verzocht om uitstel van de invoering van de 

verordening. Dit verzoek is afgewezen en de Vvmo is op 27 september 2006 door de gemeenteraad  

vastgesteld. Bij de vaststelling van de Vvmo is door de gemeenteraad besloten dat 2007 een 

overgangsjaar is en dat de Vvmo in 2007 wordt geëvalueerd en herzien. 

De Adviesraad gaat er dan ook van uit dat het Besluit maatschappelijke ondersteuning wat een 

uitwerking is van de Vvmo, in 2007 ook wordt herzien.  

 

Leidraad voor het Conceptbesluit vormt ook het regionale Wvg beleid. Het restrictievere beleid van het 

Financieel Besluit MH is door het College op een aantal ingrijpende punten overgenomen. Dit leidt tot 

een aanzienlijke verlaging van de financiële tegemoetkomingen voor vervoer, waardoor het 

vervoersvoorzieningenniveau op een aantal punten niet meer voldoet aan een ‘adequaat’ niveau, 

zoals we dat in onze gemeente met elkaar overeengekomen zijn. Omdat bekend is dat de meeste 

gemeenten in Midden-Holland afwijken van het voorgestelde regionale beleid, met name wat betreft 

de vergoedingen, is de noodzaak om het Goudse voorzieningenniveau in overeenstemming te 

brengen met de regio en dus te verlagen, niet langer aanwezig. Bovendien wordt volgend jaar de 

toegang tot vergoedingen al aanzienlijk beperkt omdat de inkomensgrenzen worden verlaagd als 

gevolg van een andere berekening van en de invoering van het Wmo inkomensbegrip.  

 

Daarom adviseert de Adviesraad dringend de financiële vergoedingen in 2007 ongewijzigd te laten, 

totdat het volledige Wmo beleid volgend jaar wordt geëvalueerd.  

 

De Adviesraad heeft het Conceptbesluit o.a. getoetst aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

Hieronder geeft zij een reactie per artikel van het Conceptbesluit.   

 
 

 

2.     Artikelsgewijze reactie 
 

 

Aanhef 

In de aanhef van het besluit dient vermeld te worden dat dit Conceptbesluit ook gebaseerd is op de 

Algemene Maatregel van Bestuur (Besluit maatschappelijke ondersteuning van 2 oktober 2006) en het 

besluit van de gemeenteraad van 27 september 2006. (zie bovenaan in het Conceptbesluit). 



Advies 103 December 2006 Pagina 2 van 7 

 

Artikel 2.1.1 

De Adviesraad vraagt zich af wie met "de aanvrager" wordt bedoeld. Het moet namelijk wel mogelijk 

zijn dat mensen die zelf niet in staat zijn om de aanvraag te doen of te ondertekenen, dit kunnen laten 

doen door een vertegenwoordiger of een gemachtigde. 

 

Artikel 2.1.2. 

a.  

Deze bepaling is niet overeenkomstig de afspraken tussen de regering en de Tweede Kamer, die 

gemaakt zijn in de Commissie Vervoer. Hierin is bepaald dat ook overwegingen van efficiency tot de 

overwegende bezwaren gerekend kunnen worden, namelijk als het aanbieden van een 

persoonsgebonden budget de keuzemogelijkheden van de burgers juist zou beperken. Daarbij is 

nadrukkelijk gewezen op het collectief vervoer. In principe zijn vervoersvoorzieningen individuele 

voorzieningen in het kader van de Wmo. Maar elke burger een persoonsgebonden budget aanbieden 

voor vervoersvoorzieningen, ook in situaties waarin tot nu toe voorzien werd door het aanbieden van 

collectief vervoer, zou er toe kunnen leiden dat het draagvlak onder het collectief vervoer wordt 

aangetast. De burger wordt dan beroofd van de keuze voor een collectief vervoersysteem.  

De gemeente kan er daarom voor kiezen om geen persoonsgebonden budget aan te bieden 

voor collectief vervoer. 

In artikel 2.1.2 onder a) wordt echter het primaat gelegd bij alle vormen van collectieve voorzieningen, 

en niet alleen het collectief vervoer. De wetgever heeft echter uitsluitend het collectief vervoer 

bedoeld, dus de Adviesraad verzoekt dan ook dit artikel te beperken tot het collectief vervoer. 

 

Overigens gaat deze uitzondering niet op voor burgers die nu ook al geen gebruik kunnen maken van 

collectief vervoer, bijvoorbeeld om medische redenen. In dat geval blijft het aanbieden van de keuze 

voor een persoonsgebonden budget voor individuele vervoersvoorzieningen een wettelijke eis. 

 

b.  

Dit artikel kan bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking uitsluiten. De Adviesraad 

adviseert de gemeente om – als de aanvrager problemen heeft met het omgaan met een PGB – te 

bekijken of iemand anders het PGB kan beheren (bijvoorbeeld mentor/curator). 

 

Artikel 2.1.3 

Dit artikel is niet in overeenstemming met artikel 6 in de Wmo, dat luidt dat het college van B. en W. 

personen met een aanspraak op een individuele voorziening de keuze moeten bieden tussen een 

voorziening in natura of een hiermee vergelijkbaar persoonsgebonden budget, tenzij hiertegen 

overwegende bezwaren bestaan. 

Hergebruik van voorzieningen valt niet onder overwegende bezwaren, dus het College mag deze 

beperking hier niet invoeren. 

  

Artikel 2.1.5 

Op grond van artikel 6 van de Wmo dient ook voor een sportrolstoel de keuze te bestaan tussen een 

PGB en een verstrekking in natura. In dit artikel wordt de keuze beperkt tot een PGB. 

 

Artikel 4 van de Wmo luidt dat het college bij het bepalen van de voorzieningen rekening houdt met de 

persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager. Bij een standaardbedrag voor een sportrolstoel  

wordt geen rekening gehouden met de persoonskenmerken en de behoeften van de aanvrager. Met 

andere woorden: de gemeente dient per persoon de behoefte aan een sportrolstoel vast te stellen met 

het bijbehorende bedrag. Het gaat om maatwerk. 

 

Alhoewel de Adviesraad het op zich een verbetering vindt dat de client in plaats van een sportrolstoel 

kan kiezen voor een handbike, is de keuze nog steeds te beperkt. De client moet kunnen kiezen voor 
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een sportvoorziening die voor hem het meest geschikt is. Dit kan bijvoorbeeld ook een aangepaste 

fiets zijn of een sporttandem.   

 

Toelichting bij artikel 2.1.4 

Hierin wordt bepaald dat de voorziening die de client met het PGB aanschaft, moet voldoen aan strikte 

eisen en voorwaarden die in het programma van eisen staan.  

Kenmerkend voor het persoonsgebonden budget is de zekere bestedingsvrijheid van de 

budgethouders. Dat betekent dat de gemeente aan de budgethouders de vrijheid kan laten om het 

budget te besteden aan het doel waarvoor het is verstrekt, zonder precies van hen te verlangen dat zij 

zich strikt aan een programma van eisen houden. Budgethouders kunnen dan zelf op zoek naar 

passende oplossingen. De Adviesraad pleit voor deze bestedingsvrijheid. 

 

Overigens merkt de Adviesraad op dat de nummering in de Toelichting niet klopt met de artikelen in 

het Besluit. Artikel 2 moet zijn artikel 2.1, en de onderdelen die onder 2.1 vallen dienen als volgt 

genummerd te worden: 2.1.1, 2.1.2, etc. 

 

Artikel 3.2 

Dit artikel stemt niet overeen met het voorgestelde beleid. Bij de vervoersvergoedingen en 

woonvoorzieningen wordt immers een financiele tegemoetkoming verstrekt, dus wordt een eigen 

aandeel in de kosten gevraagd (zie definitie in art 1 lid e.). Bij bepaalde vervoersvoorzieningen wordt 

boven de inkomensgrens helemaal geen vergoeding toegekend, dus daar is het eigen aandeel 100 %. 

 

Artikel 3.1 en artikel 4.2 

In een bestuurlijk overleg tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de 

staatssecretaris op 30 oktober jl. is afgesproken dat er voldoende geld beschikbaar wordt gesteld in 

het gemeentefonds. Gemeenten zouden daardoor niet gedwongen zijn om de maximale eigen 

bijdrage te vragen. Het uitgangspunt zou zijn dat de individuele burger geen last mag hebben van de 

invoering van de Wmo. 

De Adviesraad vindt het jammer dat de gemeente Gouda besluit de maximale eigen bijdrage voor hulp 

bij het huishouden te heffen. Dit hoeft zij helemaal niet te doen. De gemeente kan namelijk – binnen 

de bovengenoemde kaders – zelf haar eigen bijdragebeleid bepalen. Dit betekent dat de gemeente de 

eigen bijdragen lager kan vaststellen dan in de Amvb of kan besluiten om geen eigen bijdragen te 

vragen.  

De Adviesraad adviseert de gemeente van deze mogelijkheid gebruik te maken wanneer het Wmo-

beleid volgend jaar wordt herzien. Hierbij dient het uitgangspunt te zijn dat de gemeente in het kader 

van de compensatieplicht in de Wmo de meerkosten van een beperking in redelijkheid vergoedt. Dat 

zijn immers kosten, die mensen zonder beperking niet hoeven te maken. 

 

Artikel 4.1 

Wat betreft de vaststelling van de hoogte van het persoonsgebonden budget voor hulp bij het 

huishouden is de Adviesraad blij dat de gemeente aansluit bij de huidige tarieven in de Awbz.  

De Adviesraad constateert echter dat de genoemde tarieven in artikel 4.1 gebaseerd zijn op de Awbz-

tarieven van 2006, en derhalve niet verhoogd zijn met de inflatiecorrectie voor 2007. De Abwz 

inflatiecorrectie voor 2007 bedraagt 2,28%.  

De Adviesraad verzoekt de tarieven in overeenstemming te brengen met de geindexeerde tarieven 

voor 2007, zodat PGB-gebruikers er financieel niet op achteruit gaan 

 

De kosten voor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor budgethouders in hun rol als 

werkgever of opdrachtgever, loondoorbetaling bij ziekte van werknemers in loondienst, het voeren van 

een salarisadministratie voor hulpverleners voor wie loonheffing wordt afgedragen, arbo-verplichtingen 

in het kader van het werkgeverschap en een rechtsbijstandsverzekering voor arbeidsconflicten zijn 

niet begrepen in de huidige tarieven voor het PGB in de AWBZ. Alle budgethouders kunnen hiervoor 

kosteloos een beroep doen op het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank. 
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In het voorgestelde tarief voor het PGB in het Conceptbesluit zijn deze kosten ook niet inbegrepen.  

De Adviesraad vindt dat het college hiervoor voor de vaststelling van het besluit een afdoende 

regeling moet treffen, omdat het voorgestelde tarief niet toereikend is voor de budgethouder om deze 

extra kosten te kunnen betalen. 

 

Hoofdstuk 5 

 

Het valt de Adviesraad op een groot aantal bedragen voor woonvoorzieningen lager zijn dan de 

bedragen die in 2006 gelden. Op grond van de huidige Wvg-verordening dienen de bedragen ieder 

jaar geindexeerd te worden, om er voor te zorgen dat gebruikers van voorzieningen er financieel niet 

op achteruit gaan.  

De Adviesraad adviseert de bedragen die in 2006 gelden minimaal te verhogen met de gebruikelijke 

inflatiecorrectie om tot de nieuwe bedragen voor 2007 te komen. 

 

De Adviesraad mist de vergoeding voor het vrijmaken van een aangepaste woning  (5000 euro). 

 

Artikel 5.3 lid 1 

De voorziening in de Wmo dient afgestemd te zijn op de persoonskenmerken en behoeften van de 

aanvrager (artikel 4 Wmo). De gemeente kan niet volstaan met eenzelfde standaardbedrag voor 

iedereen. 

 

Artikel 5.3  lid 4 

Zoals de Adviesraad reeds in eerdere adviezen heeft aangegeven vindt zij het bezoekbaar maken van 

een woning te beperkt, omdat een gehandicapt kind dan niet in staat wordt gesteld thuis te 

overnachten. Bijv. kinderen die in een Awbz-instelling verblijven en in de vakanties naar huis komen, 

kunnen niet in hun ouderlijk huis logeren. Deze situatie is onaanvaardbaar. De Adviesraad adviseert 

het mogelijk te maken dat in individuele situaties de woning ook logeerbaar wordt gemaakt. Hierbij 

kunnen dezelfde voorwaarden worden aangehouden als bij het bezoekbaar maken, dus tot een 

maximum bedrag van 7225 euro en bij een minimaal aantal logeermomenten per jaar.   

 

Artikel 6.1 

In dit artikel wordt het persoonsgebonden budget beperkt tot vervoermiddelen, maar de keuze voor 

een PGB dient te gelden voor alle individuele vervoersvoorzieningen, dus ook voor auto-

aanpassingen en taxikosten.  

 

Artikel 6.1 en 7.1 

De norm dient niet te zijn de goedkoopst adequate voorziening, maar een voorziening die de 

beperking compenseert zodanig dat de aanvrager maatschappelijk kan participeren en zelfredzaam 

kan zijn als iemand zonder beperking, met andere woorden: een passende voorziening.  

De gemeente biedt met dit PGB geen gelijkwaardig alternatief voor een voorziening in natura. 

Conform artikel 6 Wmo moeten voorzieningen in natura en het persoonsgebonden budget 

‘vergelijkbaar’ zijn. Dat betekent dat de gemeenten niet alleen verplicht is om een persoonsgebonden 

budget aan te bieden, maar ook verstrekkingen in natura zal moeten organiseren. De keuze tussen 

beide vormen van verstrekking moet vervolgens zo uitgebalanceerd worden, dat burgers die kiezen 

voor één van beide mogelijkheden in een gelijkwaardige positie blijven ten opzichte van de burgers 

die de andere keuze maken. Burgers kunnen dan in alle vrijheid kiezen voor de manier van 

verstrekken die het beste past bij hun situatie en bij hun voorkeur. Dit heeft onder andere gevolgen 

voor de vaststelling van de hoogte van het persoonsgebonden budget.  

 

In art 6.1  gaat het over de huurprijs die de gemeente betaalt aan de gecontracteerde leveranciers. De 

gemeente zal een lagere huurprijs betalen dan een individu, omdat de gemeente veel meer 

voorzieningen afneemt. De client wordt dus geen gelijkwaardig alternatief geboden. Bovendien kan de 
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client met de huurprijs geen voorziening kopen. Als hij dat wil moet hij een lening afsluiten en zijn de 

rentelasten voor de client. 

De Adviesraad verzoekt de gemeente te voldoen aan artikel 6 van de Wmo en de clienten een 

gelijkwaardig alternatief voor een voorziening in natura te bieden. Dit betekent een voldoende hoge 

huurprijs, of een budget dat in een keer aan de client wordt uitbetaald, zodat de client de voorziening 

in een keer kan aanschaffen.  

 

Artikel 6.3 

De Adviesraad vraagt zich af of de gemeente inkomensgrenzen mag stellen in dit Conceptbesluit, 

omdat in de Wmo geen sprake is van inkomensgrenzen.  

 

Lid 1 en 2 

De voorgestelde inkomensberekening en inkomensgrenzen zijn aanmerkelijk nadeliger voor de client  

dan de huidige situatie. Dit wordt veroorzaakt door de volgende gemeentelijke maatregelen: 

− het invoeren van het Wmo inkomensbegrip, waarin wordt uitgegaan van het totale 

belastbaar inkomen uit box 1, 2 en 3, in plaats van het netto inkomen waar in de Wvg 

vanuit werd gegaan;  

− het invoeren van een lagere inkomensgrens voor alleenstaanden; 

− het afschaffen van de huidige getrapte inkomensgrens voor autobezitters; 

− het afschaffen van de standaardaftrek voor meerkosten. 

− het invoeren van de inkomensgrenzen voor de forfaitaire vergoeding naast het CVV. Deze 

vergoeding was tot nu toe niet afhankelijk van het inkomen.   

 

Bovendien wordt uitgegaan van het inkomen in het tweede voorafgaande jaar (dus voor 2006 het 

inkomen van 2004). In de Wvg wordt uitgegaan van het netto-inkomen in het jaar van aanvraag.  

 

Het gevolg van deze maatregelen is dat alleenstaande personen wiens belastbaar inkomen lager is 

dan  € 20.171,-  en echtparen wiens belastbaar inkomen lager is dan € 26.012,-,  volgend jaar: 

a) geen recht meer hebben op een tegemoetkoming in het gebruik van hun auto, of 

b) geen recht meer hebben op een forfaitaire vergoeding naast het gebruik van het collectief 

vervoer.  

 

De Adviesraad wijst deze opzet, gezien het bovenstaande, af, omdat de verschillen te opmerkelijk in 

het negatief uitvallen voor degenen die van deze voorziening gebruik moeten maken, en wiens 

inkomen bovendien niet zodanig is dat men zelf volledig in deze extra kosten kan voorzien.  

 

Artikel 6.4 

Naast het bovenstaande feit dat een aantal mensen volgend jaar geen vergoeding meer krijgt, stelt 

het College in dit artikel bovendien voor ook nog eens de huidige vergoedingen voor een drietal 

vervoersvoorzieningen te verlagen: 

 

Verlaging autokostenvergoeding 

Op de eerste plaats wordt de tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van eigen auto voor 

mensen die kiezen voor hun auto verlaagd van € 1032,- naar € 650,-,  en voor mensen die 

aangewezen zijn op hun auto wordt de vergoeding verlaagd van € 1032,- naar  € 876,- . 

 

De autokostenvergoeding wordt dus in twee stappen drastisch verlaagd. Ten eerste gaat de 

vergoeding van € 1032,- naar € 876,-. En ten tweede wordt hij nog eens verlaagd naar  

€ 650,- als de auto niet medisch noodzakelijk is.  

Als het College de vergoeding voor de eigen auto dermate verlaagt, is er geen vrije keuze meer 

tussen CVV en eigen auto. Bij de invoering van het CVV in 2002 heeft het College besloten de 

keuzemogelijkheid voor de eigen auto te handhaven. Het College realiseerde zich dat de auto leidt tot 

een hoge mate van zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Bovendien heeft de Wmo als doel het 
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zelfstandig functioneren te vergroten. Als mensen aangewezen zijn op het CVV, neemt hun 

afhankelijkheid toe, te meer daar men ook geen begeleider mee kan nemen. 

Men heeft destijds in de gemeenteraad besloten dat men moest kunnen kiezen voor een 

autovergoeding, waar men minimaal 1500 km. mee moest kunnen reizen. Met de voorgestelde 

tegemoetkoming van € 650,- is dit niet mogelijk, en is een eigen auto ook financieel niet meer op te 

brengen. De keuzevrijheid voor de eigen auto was en is al zeer beperkt omdat de criteria voor 

vergoeding van auto-aanpassingen heel scherp zijn. Met deze lage vergoeding zal de mogelijkheid 

om te kiezen voor de eigen auto alleen nog weggelegd zijn voor mensen met een bovengemiddeld 

inkomen.  

 

De Adviesraad vindt dit onacceptabel en kan dan ook met deze verlaging van de autovergoeding niet 

akkoord gaan. Zij adviseert dringend de vergoeding voor de eigen auto voor iedereen op € 876,- te 

stellen, en geen onderscheid te maken in medische noodzakelijkheid, zodat er een daadwerkelijke 

keuzemogelijkheid blijft bestaan. Ten opzichte van de huidige vergoeding betekent dit toch al een 

achteruitgang van € 156,-.  

 

Daarnaast wil de Adviesraad opmerken dat in de Wmo, artikel 4 staat dat het college bij het bepalen 

van de voorzieningen rekening moet houden met de persoonskenmerken en de behoeften van de 

aanvrager. Bij een standaardvergoeding voor het gebruik van de eigen auto wordt geen rekening 

gehouden met de persoonskenmerken en de behoeften van de aanvrager. Met andere woorden: de 

gemeente dient per persoon de behoefte aan vervoer vast te stellen. Het gaat om maatwerk. 

 

De Adviesraad mist overigens de vergoeding voor gebruik van een eigen rolstoelbusje. In het 

financieel besluit voorzieningen gehandicapten 1999 is deze vergoeding gesteld op 1,5 maal de 

vergoeding voor een personenauto (art. 4, lid 8). Deze vergoeding dient opgenomen te worden in het 

Wmo besluit. 

 

Verlaging bruikleenautovergoeding 

Op de tweede plaats wordt de tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een bruikleenauto 

verlaagd van € 704,- naar € 433,-. Deze maatregel komt hard aan bij deze groep, omdat het om 

mensen gaat die een inkomen hebben op of net boven het bijstandsniveau. 

 

Verlaging forfaitaire vergoeding 

Op de derde plaats wordt de forfaitaire vergoeding die naast naast het CVV wordt verstrekt aan 

personen die niet-rolstoelgebonden zijn, verlaagd van € 382,- naar € 309,-. 

De Adviesraad kan zich niet vinden in deze verlaging van de forfaitaire vergoeding. In 2002 heeft het 

College bepaald (zie nota aan BenW 12 april 2002) dat het forfaitair bedrag bedoeld is voor is voor de 

meerkosten van vervoer (men kan niet lopen of fietsen) of als vergoeding wanneer met derden 

meegereisd wordt. Bij de invoering van het CVV, waarbij de mogelijkheid om gratis een begeleider me 

te nemen, kwam te vervallen, heeft het College bepaald dat ook de kosten van een begeleider van het 

forfaitair bedrag betaald konden worden, zonder dat het forfaitair bedrag verhoogd werd. En nu wordt 

voorgesteld het forfaitaire bedrag zelfs te verlagen! Omdat het juist de mensen met een lager inkomen 

betreft (onder de inkomensgrens) komt dit hard aan! 

De Adviesraad is van mening dat het onverantwoord is de forfaitaire vergoeding te verlagen en 

adviseert het College het huidige bedrag te handhaven. 
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Taxikostenvergoeding 

Zoals bij artikel 6.1 opgemerkt, dient de keuze voor een persoonsgebonden budget ook te gelden voor 

de individuele taxikostenvergoeding. Dit betekent dat de gemeente de client een gelijkwaardig 

alternatief dient te bieden in de plaats van het taxitegoed (=voorziening in natura). De gemeente biedt 

de client echter de keuze voor een forfaitair bedrag dat slechts 25% resp. 30% bedraagt van het 

taxitgoed. Voorwaar geen gelijkwaardig alternatief!  

De Adviesraad verzoekt de gemeente zich te houden aan artikel 6 van de Wmo en clienten een 

vergelijkbaar alternatief te bieden voor het taxitegoed.  

 

artikel 6.4.3 

De Adviesraad vindt het te mager dat alleen auto-aanpassingen vergoed worden tot het bedrag van 

de referentie-auto. De Adviesraad heeft dit reeds in eerdere adviezen naar voren gebracht. Het moet 

een geschikte auto zijn in verband met de handicap; aanpassingskosten kunnen hierbij hoger zijn dan 

aanpassingskosten aan de referentie-auto. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen aan een busje. De 

Adviesraad adviseert de werkelijke kosten van de geïndiceerde aanpassingen te vergoeden. 

 

Artikel 8.1 

Hier worden de behoeften van de aanvrager, zoals genoemd in artikel 4 van de Wmo, gemist. 

De Adviesraad adviseert dit atikel overeenkomstig artikel 4 van de Wmo aan te vullen. 

 

Artikel 9.1 

In dit artikel wordt de mogelijkheid opengehouden om de geldende bedragen niet te verhogen (of 

verlagen) conform de ontwikkelingen van de prijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

In de huidige verordening (artikel 8.2) is de indexering ieder jaar verplicht. De Adviesraad adviseert 

het artikel uit de huidige verordening aan te houden, zodat niet van de jaarlijkse indexering kan 

worden afgeweken. 

 

 

 

3. Tot slot 
De Wmo heeft tot doel het behouden en het bevorderen van de zelfredzaamheid en de normale 

maatschappelijke participatie van mensen met een beperking. 

Door de maatregelen die in dit Conceptbesluit worden voorgesteld, leidt de Wmo in Gouda tot 

lastenverzwaring voor deze toch al kwestbare groep burgers. Bovendien is er geen sprake van echte 

keuzevrijheid en maatwerk. Op deze manier gaat de nieuwe wet haar hoofddoel voorbij schieten 

omdat deze maatregelen averechtse effecten kunnen gaan vertonen. Terwijl de Wmo eigenlijk de 

positie van mensen met een beperking zou moeten verbeteren, leiden de voorgestelde maatregelen 

overwegend tot een verslechtering.  

 

 

De Goudse adviesraad voor mensen met een beperking ziet de reactie op dit 103e advies met 

belangstelling tegemoet. 

 

Namens  

 

De Goudse adviesraad voor mensen met een beperking, 

 

 

 

D. Mos  

voorzitter 

  


