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Kraaijenberg 9304 
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g.wesseling@vodafonethuis.nl 

 
 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van de Gemeente Wijchen. 
Ter attentie van de heer R.W.M. Engels, wethouder  

 
Betreft:  Reacties op het beleidsstuk: Concept WMO Beleidsplan 2016 – 

2019 Gemeente Wijchen. 
 
 

 

 

Geacht college, 

 

Het Wmo beleidsplan 2016-2019 kwam, zoals bij u bekend, nadrukkelijk aan de orde in een 

gesprek tussen Wethouder Engels en de Wmo-raad Wijchen op 28 januari 2016. 

Veel opmerkingen en andere zaken werden besproken en op een aantal momenten was er 

ook uitleg en toelichting. Toch werd er afgesproken om alle aanvankelijke vragen en 

opmerkingen van de Wmo-raad Wijchen  nog expliciet op papier te zetten ten behoeve van 

de algehele duidelijkheid/helderheid over het geen de Wmo-raad Wijchen aanvankelijk 

opmerkte. 

 

 

Opmerkingen: 

0-De gehele Wmo-raad is unaniem van mening dat het beleidsstuk ambitieus is en er prima 

uitziet. Een compliment.  
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1-Het Beleidsplan 2016-2019 beschrijft voor de komende 4 jaar hoe voor de Gemeente 

Wijchen de ontwikkelingen idealiter zouden moeten verlopen op het gebied van de Wmo, 

het Jeugdbeleid en Passend Onderwijs. Het is voor de Wmo-raad Wijchen van belang een 

duidelijk beeld te krijgen van de uitwerking van deze beleidsnotitie in brede zin. Hoe gaan 

zaken verder ‘op de rit gezet’ worden, nader worden uitgewerkt en geoperationaliseerd en 

gecontroleerd? 

 

2-Er wordt aangegeven dat er een koppeling gemist wordt met het overgangsjaar 2015 en 

bijbehorende ervaringen uit dat jaar. 

 

3-Er wordt in het beleidsplan een hoofdstuk gemist, gewijd aan communicatie, terwijl dat in 

de optiek van de Wmo-raad Wijchen een belangrijk aspect is om draagvlak te krijgen. Ook 

wordt hier aandacht gevraagd voor de communicatie met mensen die niet kunnen werken 

met internet. Het gaat hier ons inziens om een flink deel van de doelgroep. Wat gaat het 

college organiseren om de informatie over b.v. deze nota bij de bevolking bekend te krijgen? 

Zo bv. ook bij 4.7 bij het preventief gezondheidsbeleid missen wij 'voorlichting' in zijn geheel. 

Terwijl dit juist heel preventief kan werken.  

 

4-Er wordt de wens uitgesproken dat de cliënt-ondersteuning gedaan wordt door mensen 

die beslist onafhankelijk zijn en dat er zeer zeker geen relatie is met het ‘element 

bezuiniging’. Dus volkomen duidelijkheid hierover. Zeker gezien het feit dat dit op andere 

plaatsen in het land heeft geleid tot problemen. Hoe zit het met de positie van ‘Mee’ in 

deze? De Wmo-raad Wijchen adviseert derhalve om cliënten met een hulpvraag te wijzen op 

de noodzaak van onafhankelijke ondersteuning bij het keukentafelgesprek. Bij complexe 

situaties is het wenselijk dat de cliëntondersteuner voor het keukentafelgesprek plaatsvindt, 

al contact heeft met de betrokken cliënt. Het is aan de sociale wijkteams om cliënten hierop 

te wijzen en zo nodig te helpen bij het zoeken naar een onafhankelijke cliëntondersteuner. 

Onder complexe situaties verstaat de Wmo-raad Wijchen ook die situaties, waarin de cliënt 

door zijn of haar (geestelijke) gezondheid niet in staat is om zelfstandig een gesprek te 

voeren.  

 

5-Met betrekking tot het onderdeel ’voorkomen van eenzaamheid’ wordt opgemerkt dat dit 

niet moet blijven steken op intentioneel niveau. De Wmo-raad wil dit onderdeel graag 

verder geoperationaliseerd zien. Immers mensen moeten steeds langer thuis blijven, worden 

minder mobiel etc. Een ingewikkeld onderwerp dat zich steeds verder uitbreidt. Er is bij 

Meerwerk al een meldpunt eenzaamheid opgezet met een ‘signaleringskaart eenzaamheid’, 

die naar huisartsen, thuiszorginstellingen, etc. is gestuurd. Verder is er sinds afgelopen 

zomer 2015 een groep netwerkcoaches actief die mensen ondersteunt in het opbouwen of 

uitbreiden van hun netwerk. 

 
6-In hoofdstuk 5.1 wordt gesproken over 3 niveaus van ondersteuning. 



Wij vonden het stuk tekst bij niveau 2: specialistische hulp wat tegenstrijdig geformuleerd: 
'Wij willen het beroep op deze specialistische voorzieningen terugdringen door de 
voorliggende hulp eerder te organiseren'. Dat is volgens ons tegenstrijdig: aan het begin van 
deze alinea waarin staat 'niet alle problemen zijn nabij, in de buurt en ambulant op te lossen'. 
Maar ook opvallend gezien de gemeentelijke visie (2.8) waarin staat 'die zorg moet 
dus terecht komen bij de mensen die deze het hardst nodig hebben.'   
Opvallend dat dan juist op het 'zwaarste' niveau wordt gesproken over terugdringen van het 
beroep dat er op de voorzieningen wordt gedaan en dat dit op andere (minder zware 
niveaus van ondersteuning) niet benoemd wordt.  

 

7-De Wmo-raad pleit voor het terugdringen van de bureaucratie, dit is zeer gewenst. Door 

de transities moeten de zorgaanbieders immers met veel meer partijen gaan onderhandelen 

over de te bieden zorg. Dit kost heel veel tijd en geld, die de zorg onnodig duur maakt. 

 

8-Wij zouden het op prijs stellen als er ook aandacht besteed zou worden aan 

’levensloopbestendige woningen’ in deze beleidsnotitie. 

 

9-Veel leerlingen die sociaal emotionele ontwikkelingsproblemen hebben (denk hier bv ook 

aan de groep kinderen met ‘acting-out problematiek’), gaan buiten Wijchen naar school. 

Onplezierig in sociale zin voor deze kinderen en gezinnen. Het zou goed zijn om te streven 

naar een schoolse voorziening in Wijchen voor deze kinderen en dat dit element ook een 

plek zou krijgen in deze beleidsnotitie.  

 

10-Goed om aandacht te besteden aan laaggeletterdheid. Maar benoem in de notitie ook 

dat een deel van de laaggeletterden ook specialistische hulp nodig hebben om dat zij bv. 

dyslectisch zijn of andere leer- en sociale problemen hebben waarbij alleen extra 

lees/taalonderwijs niet voldoende is en er weer opnieuw teleurstellingen kunnen ontstaan 

bij deze groep mensen. 

 
11-In hoofdstuk 2.8 wordt gesteld: 'want hoe minder zorg, hoe beter het leven’. Deze zin is 
volgens ons voor tweeërlei uitleg vatbaar. Is de ‘zorg minder’ echt niet nodig dan klopt deze 
zin. Echter ‘minder zorg’ waar deze daadwerkelijk wel nodig is…..dan klopt deze zin niet. Wij 
gaan er van uit dat de eerst genoemde betekenis wordt bedoeld. 
 
 
Tot zover onze reactie 
  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Wmo-raad Wijchen, 
 
Drs. H. B.J. Grootveld, voorzitter 
 



 

 
 


