W.M.O – adviesraad
Gemeente Eemsmond
Onderwerp:

advies notitie Persoonsgebonden budgetten in de WMO en de Jeugdwet
in de gemeenten Bedum, Eemsmond , De Marne en Winsum.

Uithuizen 1 oktober 2014.

Gedurende de ontwikkeling van deze notitie vonden een tweetal bijeenkomsten plaats tussen
vertegenwoordigers van de WMO adviesraden van de gemeenten Bedum, Eemsmond en Winsum,
vertegenwoordigers van de Ouderenraad en Platform gehandicaptenbeleid gemeente De Marne en de
samensteller van deze notitie, de heer Hommels.
Tijdens deze bijeenkomsten gaf de heer Hommels uitleg over de inhoud van het concept en in open
gesprekken konden de vertegenwoordigers hun vragen en suggesties hierover kwijt. Daar waar
mogelijk werden deze in de verdere ontwikkeling van het concept verwerkt.
Wij zijn erg ingenomen met deze wijze van werken en zijn de heer Hommels hiervoor zeer erkentelijk.
Dit alles heeft geleid tot een goed leesbaar stuk, waarbij echter nog wel een aantal opmerkingen
geplaatst en vragen gesteld kunnen worden, zoals:
-

-

Is bij de gemeente bekend om hoeveel cliënten het gaat?
Wie/welke instantie oordeelt als een cliënt een hem/haar aangeboden voorziening niet passend
vindt. Wordt er intern geoordeeld of komt er een onafhankelijke instantie/persoon?
Er worden criteria voor kwaliteit en dienstverlening genoemd. We vinden die wel erg
algemeen gesteld. Kunnen die concreter en exacter worden gemaakt?
Wie beoordeelt en/of evalueert t.z.t. deze criteria?
We missen een financiële onderbouwing van het geheel. Is het de gemeente nog niet duidelijk
hoe groot het budget is?
Er dreigen financiële tekorten te ontstaan. Hoe denkt de gemeente deze op te vangen?
Graag zien we dat de budgethouders PGB in 2015 vroegtijdig worden geïnformeerd over de
plannen voor 2016.
Net als bij de overige beleidsplannen pleiten we ook in dit geval voor een vroegtijdige en
duidelijke informatie aan burgers en betrokkenen.

Er van uit gaande dat op onze vragen/ opmerkingen duidelijkheid kan worden verschaft en dat er de
komende tijd nog veel onderdelen verder uitgewerkt dienen te worden in notities ( welke wij met
belangstelling tegemoet zien) werd door de WMO adviesraad van de gemeente Eemsmond op 30
september 2014 besloten over deze notitie Persoonsgebonden budgetten in de WMO en de Jeugdwet
in de gemeenten Bedum, Eemsmond , De Marne en Winsum positief te adviseren .

Uithuizen, 1 oktober 2014.
S. de Gries (voorzitter)

