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Onderwerp : Reactie op advies Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 
2020

Geachte leden van de Participatieraad i.o.,

Bij deze willen wij u hartelijk danken voor het kenbaar maken van het advies van de 
Participatieraad i.o. (verder de Participatieraad), met betrekking tot de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Weert 2020. Het is prettig om te lezen dat de 
Participatieraad vertrouwen heeft in het bestuur en een positief advies over de 
voorliggende verordening heeft afgegeven. Middels deze brief lichten wij de door u 
benoemde aandachtpunten toe.

Tijdspad adviesaanvraag
U geeft aan dat Participatieraad het betreurt dat het voorstel in de zomervakantie aan de 
Participatieraad wordt voorgelegd. 
Het is inderdaad vervelend om in de zomerperiode een inspraakperiode te laten 
plaatsvinden. Er is uitvoerig bekeken naar de mogelijkheden, maar in verband met diverse 
planningen en de officiële vaststelling door de gemeenteraad in november 2019, zagen wij 
geen andere oplossing. Het concept van de verordening is op 9 juli 2019 (dus niet op 9 
juni zoals u in uw brief stelt) vastgesteld door B&W en ook op die datum naar u toe 
gestuurd. Dit is tevens de startdatum van de 5 weken durende inspraakperiode.

Leesbaarheid
De Participatieraad heeft aangegeven dat de stukken moeilijk te lezen zijn en dus lastig te 
begrijpen voor de leden van de raad. U vraagt om een samenvatting, waarin in 
eenvoudige taal wordt verteld wat exact de verandering voor de inwoners betekent. 
De verordening is een juridisch document, dat geen ruimte mag bieden voor verschillende 
interpretaties. Daardoor kan deze soms moeilijk leesbaar zijn. Met de toelichting op de 
verordening is geprobeerd om deze zo toegankelijk mogelijk te maken. De was/wordt-lijst 
draagt er aan bij dat de veranderingen goed zichtbaar zijn.

Het is niet wenselijk om casussen te beschrijven. Geen enkele casus is immers gelijk en 
geen enkele situatie identiek.

Collectieve Zorgverzekering Minima
Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de Collectieve Zorgverzekering Minima 
(CZM) nauwlettend en zullen uw raad, indien nodig, tijdig informeren. Voor wat betreft de 
toelating tot de CZM wordt de inkomensgrens van 130% gehandhaafd.



Controleprotocol
De gemeente heeft voor zowel de hulp bij het huishouden als de begeleiding regionaal 
aanbieders gecontracteerd op basis van resultaatfinanciering. Dit betekent dat cliënten op 
basis van een profiel ondersteuning krijgen op specifiek met hen afgesproken resultaten. 
In deze systematiek wordt niet afgerekend op uren en minuten, maar ontvangen 
aanbieders een vast bedrag per 4 weken. De bedragen per profiel zijn tot stand gekomen 
aan de hand van daadwerkelijk geleverde dienstverlening, rekening houdend met 
verzilveringspercentages. Bij het werken met profielen is er meer maatwerk mogelijk 
doordat er in bepaalde perioden juist meer of minder ondersteuning ingezet kan worden.
Contractmanagers en beleidsadviseurs voeren regelmatig contractgesprekken met 
aanbieders. Daarnaast voeren de regisseurs Wmo evaluatiegesprekken met de cliënten en 
aanbieders over de te behalen resultaten. 
Mochten er signalen zijn dan kunnen cliënten die uiteraard bespreken met hun aanbieder, 
en/of regisseur Wmo. 

Vragen
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Linda Vriens van de afdeling 
Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0495)5758 00. 

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

M.J.M Meertens
gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester
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