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Geacht college, 
 

Hierbij bevestigt dat de WMO-raad uw brief (kenmerk 19.008861) digitaal heeft ontvangen op 
1 april 2019. Het verzoek is om voor 1 mei 2019 een advies uit te brengen. Dit is korter dan de 
wettelijke termijn van zes weken.  
In uw brief vraagt uw om advies op twee zaken. Enerzijds over de tarieven en anderzijds over 
beschermd wonen. Wij zullen beide onderwerpen separaat beantwoorden. Hieronder staat ons 
advies ten aanzien van beschermd wonen. 
 
De WMO-raad geeft een positief advies over uw intentie om, door aanpassingen in de Vormen van 
Beschermd Wonen, het doel van het realiseren van een passende tussenvorm voor dit wonen, te 
willen bereiken welke daardoor ten goede komt aan kwaliteit van leven van cliënten. Deze 
positieve basishouding neemt niet weg dat de WMO-raad hierbij de aantekening maakt dat zowel 
inrichting, procesvoering, overzicht, en doelen niet bij voorbaat tot het gewenste resultaat hoeven 
te gaan leiden. Ook de financiering zoals nu plaats vindt zou wel eens, zeker in de beginperiode, 
onbeheerst kunnen gaan worden. Vooral externe kosten kunnen groot worden. We zien te weinig 
ingebouwde sturing en transparantie die dit soort processen kan beheersen. 
 
Hierna geven we een aantal van onze vragen en opmerkingen weer die te maken hebben met 
bovenstaande. Veel zijn deze gerelateerd aan het Rapport Dannenberg, die vaststelt dat we niet in 
„mensen in hokjes” moeten denken. Ze worden daar „Zorgblokjes” genoemd. 

• Rapport Dannenberg waarschuwt voor het niet al te enthousiast denken in besparingen 
omdat er eerst een verschuiving zal plaatsvinden van de gelden naar professionals en 
ervaringsdeskundigen (ook externen?). 

• Rapport Dannenberg waarschuwt voor een wettelijke beperking binnen de participatiewet. 
Een voorbeeld: Een cliënt in een pand van een aanbieder (inrichting) krijgt wettelijk gezien 
zak en kleedgeld maar zou in een aantal gevallen beter af zijn met een uitkering en 
begeleiding om zelf zaken aan te leren. 
 



 
 
 
 
 

• Wijkteams en sociale teams missen vaak de specifieke kennis van de doelgroepen. 

• Sociale inclusie is een taak voor verschillende partners: niet alleen gemeente en 
zorginstellingen maar ook woningbouwverenigingen, wijken, politie, bewindvoering, de 
Toegang, scholen, zorgverzekering, werkgevers enzovoort. 

• Het PGB wordt verschillende malen als uitkomst genoemd binnen de nieuwe varianten van 
beschermd wonen, maar wij zien dit nergens terug binnen het concept van de gemeente. 

• Hoe gaat de invulling en de rol van ervaringsdeskundigen die Dannenberg specifiek 
benoemt er uit zien. 

• U geeft aan dat het werken met modules het op- en af- schalen beter mogelijk maakt; 
welke instrumenten gebruikt u om dit bij de uitvoerenden (vooral afschalen) te volgen. 

• Rapport Dannenberg spreekt over toepassing van deze regeling bij ‘nieuwe instroom’. Hoe 
gaat dat bij bestaande dossiers. 

• Het zorgdragen voor de organisatie en administratie die hiermee gaat werken heeft veel en 
veel verschillende disciplines nodig. Gaat dat intern bij het gemeentehuis? 

• Kan de gemeente/organisatie garanderen dat er niet een „draaimolen van cliënten” 
ontstaat als gevolg van invoering van deze maatregel. Veel mensen hebben behoefte aan 
rust, ruimte en regelmaat. Of anders gezegd „een vaste stek”. 

• Wijzigingen bij regelingen voor cliënten zullen door middel van nieuwe beschikkingen vorm 
moeten krijgen. Vooral flexibel zijn bij op- en af-schalen kan dit problemen geven. 

• Extra systeemkosten kunnen ontstaan door de verschillende tarieven van zorgaanbieders. 

• Rapport Dannenberg gaat uit van de intrinsieke motivatie van mensen, een wil tot 
ontplooiing op eigen niveau. In de gemeenteplannen zagen wij als schril contrast op dit 
mensbeeld „de Tegenprestatie” opdoemen, „een instituut” met andere krachten zoals 
dwang en controle. 

 

Wij vragen u om een schriftelijke reactie te geven aan ons op de zorgen zoals verwoordt in bovenstaande 

vragen en opmerkingen. Ook willen we graag het definitieve voorstel dat richting de gemeenteraad gaat 

ontvangen. 

 

Voor nader overleg en eventuele toelichting zijn wij bereikbaar. 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
S.R. Pals 
Secretaris WMO-raad Emmen                                                                                                        


