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Advies 113 

 

 

Advies van de 

 Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking  

over  

Concept uitgangspunten en  

visie maatschappelijke ondersteuning Gouda  
 
 
 
 

1. Inleiding 
 

De gemeente Gouda heeft de Goudse adviesraad voor mensen met een beperking (GAB) om advies 

gevraagd over het ‘Concept uitgangspunten en visie maatschappelijke ondersteuning Gouda’. De 

begeleidende brief vermeldt dat dit concept als een eerste stap wordt beschouwd op weg naar een 

beleidsplan Wmo.  

 

De GAB constateert dat de gemeente in dit stadium nog zoekende is naar haar visie op de 

consequenties van deze nieuwe wet. Wij waarderen het des te meer dat de Goudse burgers, 

maatschappelijke organisaties en adviesorganen vanaf het begin bij de gedachtevorming worden 

betrokken. De GAB neemt de uitnodiging om hierover mee te denken graag aan. In dit advies willen 

wij met een aantal concrete suggesties onze constructieve bijdrage leveren om in Gouda tot een 

voldragen en breed geaccepteerd beleid voor de maatschappelijke ondersteuning te komen.  

 

Visie 

Een visie is voor ons niet zozeer ‘een droom’ als wel een perspectief of referentiekader van waaruit 

het beleid gestalte krijgt. Een visie behelst ons inziens enkele heldere uitgangspunten, beschrijft de 

aanwezige dilemma’s, beargumenteert keuzes, stelt prioriteiten, formuleert ambities en 

resultaatverwachtingen. Het voorliggende concept biedt daarvoor op onderdelen eerste, voorzichtige 

aanzetten. Die zouden ons inziens voor een voldragen visie beslist verder uitgewerkt en op de 

hierboven genoemde punten aangevuld moeten worden.  

De GAB adviseert de gemeente bij de verdere visieontwikkeling een (verdere) uitwerking te geven van 

de uitgangspunten, dilemma’s, keuzes en prioriteiten, ambities en concrete resultaatverwachtingen.   

Wij komen op de onderscheiden aspecten in het vervolg van ons advies afzonderlijk terug. 

 

Probleemanalyse Goudse situatie 

Een eerste vereiste – als onmisbaar fundament – is volgens de GAB een gedegen probleemanalyse 

van de Goudse situatie. Wij treffen in het stuk een opsomming aan van ‘een aantal vraagstukken’ (op 

p.2) en ‘opgaven’ (p.3). Genoemd worden onder meer de dubbele vergrijzing, extramuralisering, 

toenemende behoefte aan informele zorg of levensloopbestendig wonen. Voor een deugdelijke 

beleidsontwikkeling is het ons inziens onmisbaar dat er een door feiten over de Goudse situatie 

gestaafd plaatje beschikbaar is – bijvoorbeeld over de omvang en het verloop van de vergrijzing en de 

aard en omvang van de ondersteuningsvragen die daaruit voortkomen. Datzelfde geldt bijvoorbeeld 

voor de extramuralisering: op hoeveel nieuwe extramurale ondersteuning moet in de Goudse situatie 

gerekend worden? Aan hoeveel levensloopbestendige woningen is nu, over 5 en 10 jaar behoefte? 

Het komt ons voor dat zonder een goed empirisch onderbouwd antwoord op dergelijke vragen het 

beleid in de lucht komt te hangen. Wij adviseren de gemeente daarom dringend om haar visie en 

beleid te baseren op een empirisch onderbouwde analyse van de Goudse situatie: de huidige en 

toekomstige cliëntprofielen, een volledig overzicht van de huidige ondersteuningsvragen, een raming 

van de toekomstige ondersteuningsvragen, een raming van de behoefte aan voorzieningen op de 

verschillende levensgebieden.  
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Nieuwe kansen 

Op grond van de concept visienota zou men kunnen concluderen dat de gemeente de meerwaarde 

van de Wmo vooral ziet in de samenvoeging van verschillende wettelijke kaders en de grotere 

samenhang van beleidsonderdelen die daardoor mogelijk moet worden (vgl. p.3/4). De GAB begrijpt 

de Wmo als een nieuwe besturingsfilosofie met ingrijpende gevolgen voor het lokale samenspel van 

burgers, hulpverleners, verzekeraars en gemeente. De gemeente heeft daarin als regievoerder een 

bijzondere positie om in dat krachtenveld stimulerend, faciliterend en sturend op te treden. Door het 

voorliggende concept kan ons inziens gemakkelijk de indruk ontstaan als of de gemeente de eigen rol 

meer als uitvoeringsinstantie van het rijk dan als eigenstandige regievoerder verstaat. In de tekst 

wordt de suggestie gewekt dat de gemeente zich zoveel mogelijk wil beperken tot wat wettelijk 

minimaal verplicht is zonder de nieuwe beleidsruimte ten behoeve van de burgers uit te buiten. Er 

wordt weliswaar onderkend dat de Wmo ook nieuwe mogelijkheden biedt (p.2), deze worden echter in 

het vervolg amper benoemd en uitgewerkt.  

De Wmo is meer dan oude wijn in nieuwe zakken. De GAB adviseert de gemeente om de nieuwe 

mogelijkheden die de Wmo biedt voor de Goudse burgers vanuit deze nieuwe besturingsfilosofie te 

omschrijven. Wij schatten in dat dit het draagvlak bij burgers en organisaties zeer ten goede zal 

komen. 

Verder adviseren wij de gemeente om de visie op het onderlinge samenspel van de lokale ‘spelers’ op 

het terrein van maatschappelijke  ondersteuning uit te werken: de rol van vrijwilligers en mantelzorgers 

in relatie tot professionele hulpverleners, de invulling van de regierol van de gemeente in relatie tot de 

uitvoerende taken van aanbieders voor maatschappelijke ondersteuning of zorg. 

 

 

2. Visie 
 

Wij constateren dat de gemeente de eerder genoemde 21 uitgangspunten (zie bijlage) heeft 

teruggebracht tot 5 hoofdpunten en enkele randvoorwaarden op financieel gebied. Dat komt wat ons 

betreft de overzichtelijkheid ten goede. Op het punt ‘invulling compensatiebeginsel’ na delen wij de 

inschatting dat het hier om centrale uitgangspunten gaat. De tekst van het onderdeel 

‘compensatiebeginsel’ heeft volgens ons meer het karakter van een eerste uitwerking van de 

uitgangspunten ‘voorrang voor collectieve voorzieningen voor individuele voorzieningen’ en 

‘individuele voorzieningen via toegangsselectie’ en past ons inziens niet in deze nota. 

 

In het volgende gaan we achtereenvolgens op de onderscheiden hoofdpunten in. Voor het geheel 

geldt volgens ons dat het de transparantie en legitimatie ten goede zou komen als in dit hoofdstuk de 

dilemma’s achter deze uitgangspunten geëxpliciteerd en uitgewerkt zouden worden. Als voorbeeld 

noemen wij de voorrang die de gemeente wil geven aan preventie. Niemand zal het uitgangspunt 

‘voorkomen is beter dan genezen’ weerspreken. Het verdient volgens ons ook waardering dat de 

gemeente zoveel belang hecht aan preventieve maatregelen waarvan de resultaten in eerste instantie 

vaak minder ‘zichtbaar’ of ‘aantoonbaar’ zijn. Wat wij bij dit onderdeel missen is de schets van de 

consequenties die de keuze voor preventie met zich mee brengt. Volgens ons is er immers sprake van 

een reëel dilemma: zal de voorrang voor preventie bij gelijkblijvend budget niet ten koste gaan van 

curatieve voorzieningen? Het zou de transparantie van het gemeentelijk beleid erg ten goede komen 

als de gemeente zou aangeven hoe zij met dit dilemma bij een toenemende behoefte aan individuele 

voorzieningen wil omgaan: door strenge(re) indicatiecriteria? of beperking van de voorzieningen die 

voor vergoeding in aanmerking komen? of verhoging van de eigen bijdrage?   

Ook achter de andere uitgangspunten schuilen ons inziens reële dilemma’s voor de beleidsvoerders: 

algemene voorzieningen versus doelgroepspecifieke voorzieningen; collectieve versus individuele 

voorzieningen, enz.  

De GAB adviseert de gemeente de dilemma’s en keuzes bij de visie- en beleidsontwikkeling Wmo met 

hun consequenties te schetsen. Dat geldt met name voor de voorrang voor preventie boven curatieve 
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voorzieningen, voor algemene voorzieningen boven specifieke voorzieningen, algemeen beleid boven 

doelgroepspecifiek beleid. 

 

Inzetten op zelfredzaamheid 

Gouda wil inzetten op vrijwilligerswerk en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. 

De GAB is van mening dat het werk van vrijwilligers en mantelzorgers van groot belang is voor de 

organisatie van de noodzakelijke maatschappelijke ondersteuning binnen de gemeente. Wij willen 

daarbij overigens wel het volgende aanmerken; allereerst zal voor een overbelasting van deze burgers 

gewaakt moeten worden. Zeker nu de verwachting is dat het aantal vrijwilligers de komende jaren zal 

afnemen, omdat het beleid van de rijksoverheid er op gericht is iedereen langer betaald werk te laten 

verrichten. Een afnemend aantal vrijwilligers kan geen toenemende hoeveelheid vrijwilligerswerk 

verrichten. Ook is de belasting van mantelzorgers de laatste jaren sterk toegenomen. Uit landelijk 

onderzoek blijkt dat veel mantelzorgers hun grens van  maximale belastbaarheid reeds bereikt 

hebben.  

Ten tweede vragen wij nadrukkelijk aandacht voor die burgers met een beperking die geen beroep 

kunnen doen op hun eigen netwerk, omdat het netwerk ontbreekt of niet functioneert of omdat familie, 

vrienden of kennissen niet in staat of gewild zijn als mantelzorger of vrijwilliger in te springen.  

Tenslotte lijkt de gemeente ervan uit te gaan dat vrijwilligers en mantelzorgers in de meeste gevallen 

het werk van professionals kunnen overnemen, mits mensen bereid zijn ‘een drempel over te gaan’ 

(p.5) door hulp van hun naasten te aanvaarden. Wij achten het een gevaarlijke redenering die 

probleemescalaties, vereenzaming of verwaarlozing in de hand kan werken. Aan welke situaties denkt 

men concreet als in de tekst (p.5) gesteld wordt dat men ‘in bepaalde situaties bij professionele 

organisaties terecht kan’? Elders in dit stuk hebben wij geadviseerd een goede inventarisatie van 

hulpvragen van Goudse burgers te maken. Die zal de gemeente ons inziens een beter zicht bieden op 

de grote veelheid complexe probleemsituaties die naar onze ervaring beslist om professionele 

interventies vragen en ook met de beste wil van alle betrokkenen niet door familie, buren of vrienden 

zijn op te lossen.  

De GAB adviseert de gemeente om aan de hand van geïnventariseerde hulpvragen de relatie tussen  

vrijwilligerswerk/mantelzorg en professionele hulp of ondersteuning in een volgend stuk helder uit te 

werken.  

 

Inzetten op preventie 

De tekst onder het kopje ‘preventie’ kan de vraag oproepen of er binnen de gemeente wel een 

realistisch beeld bestaat van de problematiek van burgers waarvoor zij in het kader van de Wmo 

verantwoordelijk wordt. Zonder het belang van preventie in twijfel te willen trekken, moet gevreesd 

worden dat het genoemde ‘peuterspeelzaalwerk’ of (algemene) ‘activiteiten voor de jeugd’ geen 

soelaas zullen bieden voor de veelvuldige en complexe problemen waarvoor bijvoorbeeld jongeren of 

hun ouders als gevolg van een handicap of chronische ziekte kunnen komen te staan.  

Ook in dit verband adviseren wij de gemeente nogmaals dringend om een goede analyse van de 

hulpvragen te maken waarmee de gemeente nu of in de toekomst geconfronteerd wordt alvorens 

beleidskeuzes in deze te maken.  

Hiervoor is aangegeven dat de voorrang voor preventie vergaande consequenties kan hebben voor de 

inzet van ‘curatieve’ zorg-  en dienstverlening.  

De GAB adviseert de gemeente haar keuze voor inzetten op preventie te onderbouwen en te 

onderzoeken welke consequenties deze keuze heeft voor burgers die specifieke, ‘curatieve’ 

voorzieningen nodig hebben. 

 

Inzetten op toegankelijke en betaalbare voorzieningen voor iedereen 

De GAB ondersteunt uiteraard het uitgangspunt dat burgers gebruik moeten kunnen maken van 

algemene voorzieningen die voor iedereen beschikbaar zijn. Dat neemt niet weg dat naar verwachting 

specifieke voorzieningen noodzakelijk blijven voor mensen die als gevolg van een handicap of 

chronische ziekte anders niet volwaardig kunnen participeren. De gemeente wil van hen een bijdrage 

vragen gerelateerd aan draagkracht om het totaal van Wmo-voorzieningen bereikbaar en beschikbaar 
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te houden. Wij vragen ons af hoe en op basis van welke criteria de gemeente de draagkracht van 

burgers met een beperking zal gaan toetsen en hoe zij cumulatie van financiële lastenverzwaring wil 

voorkomen.   

De GAB adviseert de gemeente de criteria voor beoordeling van de financiële draagkracht van 
burgers in de visienota op te nemen.    
 
Invullen compensatiebeginsel 

De GAB vraagt zich af welke criteria de gemeente gaat hanteren bij de beoordeling of iemand in 

aanmerking komt voor een individuele voorziening. Vooral voor burgers die hun leven lang 

aangewezen zijn op voorzieningen en hulp, zullen algemene voorzieningen vaak niet adequaat zijn. 

De GAB pleit voor een voorziening/ondersteuning die de behoefte aan eigen regie van de persoon 

met een beperking en/of hun naasten respecteert. 

 

Doel van het compensatiebeginsel is volgens de GAB dat  de voorziening/ondersteuning de  

belemmering opheft of, als dat onmogelijk is, de belemmering zodanig vermindert dat betrokkene 

volwaardig maatschappelijk kan participeren. 

 

De gemeente stelt dat voor een kleine groep individuele verstrekkingen (tijdelijk) een must zijn en dat 

een nog kleinere groep opvang en zorg nodig heeft. Het is voor de GAB niet duidelijk waar de 

gemeente deze uitspraak op baseert. De GAB heeft de indruk dat juist onder de groep mensen met 

een beperking de behoefte aan individuele verstrekkingen en hulp groot is. Wederom is de GAB van 

mening dat een inventarisatie van de feitelijke vragen en behoeften van burgers met een beperking 

noodzakelijk is. 

 

In de tekst wordt gesteld dat hoe specifieker de voorziening hoe meer inzet van professionals 

benodigd is (p.6). Wij delen deze opvatting zo niet en noemen als voorbeeld het lokale loket: een 

voorziening waar alle burgers met een beperking terecht moeten kunnen. De ervaring leert dat juist 

ervaren professionals nodig zijn om een de vraag van de burgers snel en adequaat te kunnen duiden 

(vraagverduidelijking) en met een grondige kennis van de sociale kaart mensen snel en adequaat de 

weg te wijzen (verwijsfunctie). Elders in dit stuk hebben wij al geadviseerd om de relatie tussen 

vrijwilligerswerk/mantelzorg en professionele dienstverlening aan de hand van concrete hulpvragen 

helder uit te werken.  

 

Middelen inzetten  

Het behoeft wat ons betreft geen betoog dat de beschikbare middelen efficiënt gebruikt moeten 

worden (p.7). Wij zouden eraan toe willen voegen dat zij ook effectief gebruikt dienen te worden en 

adviseren de gemeente ter beoordeling van deze effectiviteit in het beleidsplan per prestatieveld 

concrete resultaatverwachtingen op te nemen. 

 

Eigen bijdragen  

De gemeente kiest ervoor een eigen bijdrage te heffen voor voorzieningen in het kader van de Wmo. 

Dat betekent ten opzichte van de huidige situatie naar verwachting extra meerkosten voor burgers met 

een beperking. Zij dreigen daarmee financieel achtergesteld te worden ten opzichte van burgers 

zonder beperking, die deze meerkosten niet hebben. Bovendien zullen mensen met een hoger 

inkomen hun netto besteedbaar inkomen aanzienlijk zien dalen door een opeenstapeling van extra 

kosten waar zij niet voor gecompenseerd worden. Door eigen bijdragen op te leggen voor individuele 

Wmo-voorzieningen zal deze opeenstapeling alleen maar groter worden. Overigens vraagt de GAB 

zich af hoe men de inkomensafhankelijkheid van de eigen bijdrage vorm wil geven. Vanuit het 

uitgangspunt ‘gelijke kansen voor iedereen’ is de GAB is tegen het betalen van een eigen bijdrage 

voor individuele voorzieningen. Er zijn ons inziens betere manieren om eigen verantwoordelijkheid te 

tonen dan het betalen van een eigen bijdrage. 

De GAB adviseert de gemeente na te denken over alternatieven voor de eigen bijdrage. De GAB is 

bereid daarover constructief mee te denken 
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De GAB vraagt aan de gemeente aan te geven hoe zij een ontoelaatbare stapeling van extra 

financiële lasten bij burgers met beperking die boven een bepaalde inkomensgrens zitten, wil 

voorkomen. 

   

 

3. Organisatie maatschappelijke ondersteuning 
 
Rol particulier initiatief 

In de concept visienota wordt gesteld dat de gemeente niet in staat is het beleid alleen uit te voeren 

en te realiseren (p.8). Dat maakt ons nieuwsgierig hoe de gemeente haar rol als regievoerder opvat. 

Op grond van de Wmo gingen wij er van uit dat de gemeente zich in de regel helemaal niet met de 

uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning gaat bezig houden. Een verduidelijking en verdere 

uitwerking van deze regierol kan de nodige helderheid scheppen bij uitvoerders en andere 

belanghebbenden.  

De GAB adviseert de gemeente om de regierol op het gebied van maatschappelijke ondersteuning 

alsmede haar verwachtingen aan het particulier initiatief te expliciteren. 

 

De concept visienota kondigt vervolgens aan (p.8) dat de gemeente dienstverlening in de vorm van 

subsidiëring of aanbesteding wil inkopen. Wij missen in het stuk een aantal uitgangspunten die de 

gemeente daarbij wil hanteren: welke kwaliteitscriteria wil de gemeente hanteren? wordt de laagste 

prijs altijd doorslaggevend? in hoeverre worden behoeften en wensen van gebruikers onderdeel van 

beoordelingscriteria of subsidievoorwaarden? 

De GAB adviseert de gemeente haar kwaliteitscriteria bij de inkoop  van maatschappelijke 

ondersteuning te expliciteren.  

 

Burgerparticipatie 

Wij waarderen het dat de gemeente burgerparticipatie niet alleen bij de beleidsontwikkeling, maar ook 

bij de uitvoering en evaluatie van belang vindt. De GAB is graag bereid daar in adviserende zin een 

bijdrage aan te leveren.  

 
Gemist: visie op informatie en advies 

De gemeente beschouwt de informatievoorziening aan de burgers als haar eigen 

verantwoordelijkheid. In de bijeenkomst van 5 maart jl. is door vele aanwezigen aangedrongen op 

verbeteringen op dat punt. Wij missen in de conceptnota een visie op dit belangrijke aspect. Hoe 

denkt de gemeente de informatiefunctie in Gouda efficiënt en effectief vorm te geven? Welke rol wordt 

daarbij aan het lokale loket toebedacht? Hoe wordt dat loket toegankelijk voor alle burgers (ook 

bijvoorbeeld voor mensen met een beperking wat specifieke eisen stelt aan de communicatie, zoals 

bijvoorbeeld dove burgers of burgers met autisme)? Hoe wil de gemeente beschikbare expertise bij 

dienstverlenende organisaties daarvoor inzetten? Hoe wil zij voorkomen dat instanties op dat punt 

langs elkaar heen werken? Hoe wil de gemeente burgers bereiken die zelf niet in staat zijn actief 

achter belangrijke informatie aan te gaan?  

De GAB adviseert de gemeente haar visie op de informatie- en adviestaak uit te werken. 

 

 

4. Samenvatting  
 

De GAB heeft in dit advies een reactie gegeven op de Concept uitgangspunten en visie 

maatschappelijke ondersteuning Gouda. 

 

Hieronder vatten wij onze aanbevelingen kort samen: 

1. Werk in de visienota naast uitgangspunten ook dilemma’s, keuzes, prioriteiten, ambities en 

resultaatverwachtingen uit en beargumenteer deze. 

2. Maak een empirisch onderbouwde probleemanalyse van de Goudse situatie. 
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3. Schets de nieuwe mogelijkheden die de Wmo biedt, de ambities die de gemeente met deze 

wet op het oog heeft en de concrete verbeteringen die daardoor voor de Goudse burgers in 

het verschiet liggen. 

4. Formuleer concrete resultaatverwachtingen voor de komende 4 jaar. 

5. Werk de regierol van de gemeente uit en formuleer verwachtingen over de rol van de overige 

‘spelers’ op het lokale vlak. 

6. Noem en beargumenteer de criteria voor de beoordeling van de financiële draagkracht van 

burgers.  

7. Overweeg alternatieven voor de heffing van eigen bijdragen voor individuele voorzieningen. 

8. Geef aan hoe een ontoelaatbare financiële belasting van burgers met beperking als gevolg 

van een stapeling van extra kosten kan worden voorkomen. 

9. Expliciteer de kwaliteitscriteria die bij inkoop van maatschappelijke ondersteuning gehanteerd 

worden. 

10. Werk de visie op de informatievoorziening uit en ga daarbij vooral ook in op de beoogde rol en 

invulling van het lokale loket.  

 

De GAB hoopt met de hiervoor genoemde aanbevelingen een bijdrage te hebben geleverd voor een 

verdere uitwerking van de uitgangspunten en de visie op maatschappelijk ondersteuning. 

 

 

 

Gouda, mei 2007 

 

 


