10 november 2020
Geachte mevrouw Van Laar,
Eerst wil ik de deelraad Wmo hartelijk bedanken voor het meedenken tijdens de werksessie op 18
september 2020. En uiteraard ook bedankt voor deze suggesties. Ik heb deze gelezen en gewogen
en daarna doorgestuurd naar de communicatiespecialist van afd. Klantconnectie. Vorige week
hebben we die suggesties tijdens een sessie doorgenomen. Hierna geef ik kort weer hoe die zijn
verwerkt.
•

•

•

Veel overgenomen. Heel veel suggesties hebben wij dankbaar gebruikt om teksten te
verduidelijken en vereenvoudigen. Herhalingen zijn weggehaald. Bijvoorbeeld de verwijzing
naar kostenbeheersing is een paar keer verwijderd (maar óók op andere plekken blijven
staan). En alinea’s zijn gecomprimeerd. De onderdelen “terug naar de bedoeling van de wet”
en “de bedoeling is dat we dit samen doen” zijn bijvoorbeeld samengevoegd.
Taalkundig. Soms bleek het om taalkundige redenen niet mogelijk uw suggesties over te
nemen. Bijvoorbeeld verschillende “als…., dan…” constructies. Die passen niet bij een
eenvoudig leesniveau. Daarom is op advies van de communicatiespecialist bewust ervoor
gekozen die uiteen te trekken in een vraag en een antwoord. Dat is voor veel lezers
makkelijker te begrijpen.
Inhoudelijk. Soms bestaat ook gewoon verschil van inzicht over de inhoud. Dan hebben we
wél gekeken of een tekst iets anders kan worden verwoord. Maar de inhoud van de
boodschap bleef wel overeind. Bijvoorbeeld: in de begeleidend brief wordt gesteld dat de
gemeentelijke opzet een te hard beeld schetst van burgers die teveel vragen, en dat daarom
het element “goedkoopst adequaat” wordt ingevoegd. Ik wijs erop dat die afweging
voortvloeit uit de wet. De wetgever noemt dat: “Bij de keuze van de ondersteuning mag de
gemeente de kosten van de verschillende oplossingen betrekken” (MvT, TK 2013-2014,
33841, nr. 3). Vandaar ook dat de afweging over goedkoopste oplossing al jarenlang
onderdeel is van de gemeentelijke verordening. Zie Verordening 2015 en Verordening
2018). Kostenbeheersing ligt hier dus niet zozeer aan ten grondslag, het gaat om een juiste
wetstoepassing.

Naar verwachting wordt de definitieve publieksversie van de leidraad volgende week gepubliceerd.
Die wordt dan ook opgenomen op de gemeentesite. Met het bovenstaande slaan we, denk ik, op
een heel aantal plekken in de publieksfolder een meer uitnodigende toon aan. Het “coloriet” van de
Wmo-leidraad blijft overeind, zonder dat de indruk ontstaat dat hulpvragers worden afgehouden om
een Wmo-melding te doen. Het gaat immers om met gezond verstand kijken naar hoe wij de zorg
binnen de daarvoor beschikbare middelen zo goed, zo toegankelijk mogelijk kunnen houden voor
alle inwoners, nu en in de toekomst. Iedereen die dat nodig heeft, moet passende zorg krijgen. Dat
staat niet ter discussie (zie bijv. RIS 304947).
Met vriendelijke groet,
Senior beleidsmedewerker Wmo
Dienst OCW

