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Geacht College, leden van de Raad, 
 
Wij zijn verheugd te constateren dat u als onze gemeente, voortvarend te werk gaat om 
de uitvoering van de Wmo per 1 januari 2007 invulling te geven. Dit betekent o.a. het 
opzetten van een Wmo-Raad, het opstellen van een verordening voor de individuele 
voorzieningen die onder de Wmo vallen en het aanbesteden van de hulp bij het 
huishouden. De verantwoordelijkheid voor het bieden van hulp bij het huishouden in 
voorkomende situaties aan kwetsbare burgers is nieuw. 
 
Behalve de gemeente voelen ook wij ons ervoor verantwoordelijk dat de basis voor het 
Wmo-beleid, de gemeentelijke verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning, zorgvuldig wordt geregeld.  
De verordening is de eerste gelegenheid voor cliënten/burgers om daadwerkelijk invloed te 
kunnen uitoefenen op de vormgeving van de Wmo in hun gemeente.  
Een belangrijk moment, en daar wringt het. 
 
Wij zijn u erkentelijk dat u ons advies vraagt over de conceptverordening. Dit verzoek 
komt echter in een tijd dat veel mensen op vakantie zijn of gaan. Het raadplegen van de 
diverse organisaties uit onze achterban is daardoor vrijwel niet mogelijk en evenmin het 
afstemmen van ons advies met elkaar als Adviesraadsleden. Daarnaast is het ook 
vakantietijd voor de medewerkers van onze ondersteuningsorganisatie het RPCP. Wij 
voelen ons hiermee flink onder druk gezet. 
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Deze druk erop zetten is feitelijk niet nodig. De staatssecretaris heeft toegezegd dat de 
verordening pas uiterlijk 1 oktober 2007 definitief hoeft te zijn en dat de 
overgangsbepalingen in de Wmo het mogelijk maken om na 1 januari 2007 de 
aanbestedingsprocedure af te ronden (brief van staatssecretaris Ross d.d. 7 juli jl.). Dit 
sluit ook aan bij het voornemen van de gemeente Gouda om 2007 een overgangsjaar te 
laten zijn voor diverse andere onderdelen van de Wmo-uitvoering.  
 
Ook bestaat er nog onduidelijkheid over allerlei budgettaire beslissingen die nog genomen 
moeten worden en financiële- en juridische regelingen die nog in de maak zijn, regelingen  
die gerelateerd zijn aan de verordening. Dit maakt advisering over de verordening extra 
moeilijk. Bovendien zijn wij een voorstander van nieuwe regelingen, die in relatie staan tot 
de overige regelgeving in het kader van de WMO, waar nog veel onduidelijkheid over 
bestaat.  
 
In elk geval willen wij in deze brief alvast aangeven dat, na een eerste globale toetsing 
aan het Wetsvoorstel, naar onze mening de conceptverordening geen recht doet aan het 
kerndoel van de Wmo om beperkingen in zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie te compenseren. 
Door de opbouw en structuur van de verordening individuele voorzieningen van de 
gemeente Gouda wordt de beleidsruimte om invulling te geven aan de compensatieplicht 
beperkt. De compensatieplicht kan niet zonder meer gelijk worden gesteld aan het 
verlenen van algemene en individuele voorzieningen. Een gemeente moet de volle ruimte 
kunnen benutten om de toetsbare prestatie te kunnen leveren die in artikel 4 Wmo en de 
toelichting hierop wordt gevraagd.  
 
Om een zorgvuldige gemeentelijke besluitvorming en een zorgvuldige cliëntenparticipatie 
te waarborgen, en omdat de Wetgever de ruimte hiertoe biedt, verzoeken wij u dringend 
om het inspraaktraject rondom de verordening te laten plaatsvinden ná de zomerperiode, 
dus vanaf september 2006, zodat wij gedegen en zorgvuldig ons advies kunnen 
voorbereiden en formuleren. U kunt dit meenemen in uw besluitvorming zodat u verzekerd 
bent van draagvlak.    
 
In de overgangsperiode (tot drie maanden na het vaststellen van de gemeentelijke 
verordening) kan de huidige Wvg-verordening van kracht blijven en met betrekking tot de 
hulp bij het huishouden de regels zoals die thans nog gelden binnen de AWBZ. 
 
Indien u toch kiest voor de huidige planning, verzoeken wij dringend de verordening 
tijdelijk te laten zijn (tot 1 oktober 2007) en in het komende jaar mede met behulp van 
ons advies te komen tot een breed gedragen nieuwe verordening die recht doet aan de 
intentie van de wet. 
 
Uw reactie zien wij graag spoedig tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
namens de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking, 
 
 
 
 
 
Dhr. D. Mos, 
Voorzitter 
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C.c.  - Olga Gelauff, projectleider Wmo 


