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Zorgen over uitvoering Wmo door gemeenten
KBO-Brabant wil dat minister VWS waar nodig ingrijpt
In een uitvoerige brief aan minister Hugo de Jonge van VWS heeft KBO-Brabant,
zelfstandige seniorenvereniging van 125.000 leden, zorgen geuit over
uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door
gemeenten. De Wmo is een mooie en noodzakelijke wet, waarop meer dan een
miljoen Nederlanders zijn aangewezen, maar die wet wordt momenteel in de
praktijk uitgekleed. KBO-Brabant verzoekt de minister in te grijpen daar waar
gemeenten zich buiten de wettelijke kaders begeven.
Met de komst van de Wmo 2015 heeft KBO-Brabant een voor Nederland unieke dienst
opgezet voor ouderen die langer thuis willen/moeten blijven wonen en daarbij
ondersteuning nodig hebben van hun gemeente: circa 200 opgeleide Wmocliëntondersteuners die verspreid over de hele provincie vele duizenden cliënten
ondersteunen of ondersteund hebben bij hun Wmo-aanvraag, zo nodig in bezwaar en
beroep. Deze vrijwillige Wmo-cliëntondersteuners worden op hun beurt bijgestaan door
een juridische helpdesk van vrijwillige oud-bestuurs- en kantonrechters, oud-advocaten,
oud-notarissen en een verzekeringsexpert. In toenemende mate zien zij dat gemeenten,
vanwege financiële tekorten bij de uitvoering van deze wet, naar wegen zoeken om de
instroom te beperken en de kosten te beheersen. Dat gebeurt lang niet altijd op een
aanvaardbare, wettelijk toegestane wijze.
KBO-Brabant signaleert vele vormen van grensoverschrijdend handelen door gemeenten:
1. Afschaffen van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage in de Wmo
2. Oproepen tot het voeren van proefprocessen
3. Geen besluit nemen na een melding
4. Werken met wachtlijsten
5. Geen maatwerkvoorziening meer toekennen voor bepaalde vormen van
ondersteuning, bijvoorbeeld voor de wasverzorging
6. Resultaatgericht indiceren bij huishoudelijke ondersteuning
7. Woningaanpassingen zien als algemeen gebruikelijke voorziening
8. Het primaat van verhuizen dwingend voorschrijven
9. Oneigenlijke verwachting van eigen kracht en anticiperen op de toekomst door
inwoners
10. Verlaging van de Pgb-tarieven
11. Lange duur van procedures
12. Hoge uitvoeringskosten van gemeenten ten koste van zorg voor cliënten
Gemeenten overschrijden een grens wanneer ze niet langer de wettelijke bepalingen
uitvoeren, deze bewust negeren of niet voldoen aan de door de rechtspraak getrokken
grenzen over de interpretatie van de regelgeving. In een democratische samenleving
past het gemeenten om wijziging van regelgeving en hogere inkomsten bij het rijk te
bepleiten, niet om de regelgeving te negeren. Gemeenten zouden het ook niet
aanvaarden indien burgers zich aan hún verplichtingen onttrekken met een beroep op de
hoogte van de lasten.
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Voetnoot voor de redactie:
KBO-Brabant telt circa 125.000 leden die in 284 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd.
De KBO werd meer dan 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot
de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste
vereniging in de provincie Noord-Brabant.
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marieke Hageman,
communicatiemedewerker, e-mail: mhageman@kbo-brabant.nl, telefoonnummer: (073)
644 40 66.
Desgewenst kunnen wij u in contact brengen met oud-bestuursrechter Bert van ’t Laar,
lid van de juridische helpdesk van KBO-Brabant.
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