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Aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Weert

Weert, 27 juli 2022.

Onderwerp: Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Weert 2023

Geacht college.

In onze vergadering hebben wij ons gebogen over de voorgelegde verordening Maatschappelijke 
Ondersteuning Weert 2023. Door uw beleidsmedewerkster – Linda Vriens – zijn wij goed 
geïnformeerd over de voorgestelde wijzigingen en de achterliggende motieven.

De Participatieraad adviseert positief over de voorgestelde wijzigingen.

Tevens zijn wij geïnformeerd over de gevolgen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 
inzake het profiel “schoon en leefbaar huis”. Volgens uw medewerkers rest geen andere oplossing 
dan te indiceren in uren per week. Door uw medewerkers werd aangegeven dat alle ca 1500 
inwoners met een maatwerkvoorziening opnieuw beoordeeld moeten worden. Verwacht wordt dat 
slechts enkele cliënten er in ondersteuning op achteruitgaan (zie ook het desbetreffende college 
advies DJ-1737197). Om alle cliënten aan een herbeoordeling te onderwerpen is 450.000 Euro 
uitgetrokken. Dit budget wordt door uw college uit de algemene reserve gehaald.

Wij zijn hiervan geschrokken: 450.000 Euro uittrekken, terwijl naar verwachting (bijna) iedereen 
dezelfde voorziening houdt. Met dit bedrag, waarvan alleen een extern bureau profiteert, zouden  
veel nuttige zaken gedaan kunnen worden. Zoals het tegengaan van de energie armoede onder 
inwoners, waarover wij eerder een advies aan uw college hebben uitgebracht. Met dit vrijkomende 
bedrag zouden 560 inwoners met een inkomen tussen de 120 en 130% boven de bijstandsnorm 
een energietoeslag kunnen krijgen. 560 inwoners welke uit hun dak zullen gaan van blijdschap en 
lof voor een college, welke voor de zorgen van haar inwoners opkomt. De menselijke maat laat u 
zien!

Wij vragen ons af of het noodzakelijk is om alle cliënten opnieuw te gaan heronderzoeken  of dat dit 
alleen dient te gebeuren indien de client zijn ongenoegen heeft kenbaar gemaakt (klacht,  bezwaar) . 
Uiteraard dienen alle nieuwe aanvragen wel aan het nieuwe beleid te worden getoetst. Uit 
vaktijdschriften en bronnen bij instanties blijkt dat er meerdere werkwijzen mogelijk zijn om gevolg 
te geven aan de uitspraak van de CRvB. De minst ingrijpende  is ambtshalve een beschikking uit te 
doen gaan, waarin het huidige aantal uren als norm wordt vermeld: indien de client het hier niet mee 
eens is, volgt een heronderzoek/indicatie. Wij stellen uw college voor deze optie serieus te bekijken 
om mensen niet onnodig te belasten en onnodig gemeenschapsgeld te verspillen, terwijl er zoveel 
andere problemen zijn (voorbeeld de energie armoede). 

Met vriendelijke groeten en in afwachting van uw reactie

Namens de Participatieraad Sociaal Domein

Voorzitter, 

Cc: Linda Vriens, betrokken beleidsmedewerkster en cc griffie 




