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Betreft: Benchmark Wmo

Geacht College,
Enige weken geleden heeft u de Benchmark Wmo 2011, de Benchmark Wmo 2012 en het
Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 aan de Participatieraad Maasdriel ter hand
gesteld met het verzoek om over deze rapportages een advies uit te brengen. Graag maken
we van de
e gelegenheid gebruik om te reageren.
De Participatieraad ziet de Benchmark rapportages als momentopnames van de uitvoering
van de Wmo in Maasdriel. Als zodanig zijn zij zeker waardevol. Niettemin hebben de
rapportages slechts een relatieve betekenis: de uitgevoerde benchmark heeft betrekking op
een beperkt aantal gemeenten en is toegespitst op de beantwoording van een select aantal
vragen. Belangrijker echter vinden wij de vertaling van de verzamelde cijfers in het WmoWmo
beleid. In dat kader hebben de cijfers
cijfers ons inziens een beperkte meerwaarde. De vele
gepresenteerde cijfers zijn te globaal en van een beperkte diepgang.
Volgens de Participatieraad is het dan ook niet zinvol op basis van de Benchmark
rapportages beleidsconclusies te formuleren, zoals,
zoals bijvoorbeeld, de conclusie dat de
gemeente de Wmo goed, dan wel niet goed uitvoert. Wel bieden de rapportages enkele
aangrijpingspunten voor gemeentelijk beleid. Daartoe formuleren wij enige vragen,
vragen waarop
wij graag van u antwoord ontvangen.
De belangrijkste
e en alles overstijgende vraag voor ons is:
1. In hoeverre en op welke wijze denkt de gemeente deze rapportages te gaan gebruiken
voor nieuw beleid c.q. bijstelling van bestaand beleid?
Daarnaast zijn er voor ons deelvragen over de verschillende prestatievelden.
prestatievelden.
2. Op de prestatievelden 5, (Wonen, zorg en toegankelijkheid) en de prestatievelden 7, 8
en 9 (Opvang en ondersteuning dakdak en thuislozen, slachtoffers huiselijk geweld,
zorgwekkende zorgmijders en verslaafden) presteert de gemeente Maasdriel lager dan
andere, vergelijkbare gemeenten. Wat is de verklaring daarvan?
3. Voor prestatieveld 2 (Ondersteuning van jeugdigen en hun ouders bij de opvoeding) ligt
de score van de gemeente Maasdriel rond het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten.
Het gebruik van pedagogische
gische begeleiding is in Maasdriel evenwel lager dan in andere
gemeenten en ook ligt het aantal fte leerplicht met 0,2 ver onder de norm van 1 fte per
3800 leerlingen. Wat is de achtergrond hiervan?
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De uitvoering en de kosten van de Wmo in Maasdriel roepen
roepen bij ons de volgende vragen op:
4. Uit het Rapport Benchmark Wmo 2012. Rapport Wmo-voorzieningen
Wmo voorzieningen blijkt dat de
gemeente Maasdriel structureel minder uitgeeft dan de benchmark-gemeenten
benchmark gemeenten aan de
hulp in het huishouden, woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen.
vervoersvoorzieningen. Op
punten is dit verschil ook fors, zoals bijvoorbeeld het verschil tussen de hulp in het
huishouden in de vorm van het persoonsgebonden budget. Ook de uitvoeringskosten
van de Wmo en het beschikbaar aantal formatieplaatsen is in Maasdriel lager
la
dan in
andere gemeenten. Wat is hiervan de reden?
5. In tegenstelling tot andere gemeenten lijkt Maasdriel nog niet te zijn begonnen met het
formuleren van beleid voor wat betreft het heffen van eigen bijdragen. Klopt deze
constatering en is de gemeente van plan binnen afzienbare termijn dit beleid te gaan
ontwikkelen?
6. Zoals de Benchmark rapportages terecht stellen is de Wmo sterk in beweging. Als
eerste is daar de Kanteling, het op een andere manier vorm geven aan het
compensatiebeginsel in de Wmo. Uit de
de rapportages blijkt echter niet hoever de
gemeente Maasdriel gevorderd is met het proces van de Kanteling. We horen daar
graag meer over van u.
De tevredenheid van de cliënten met een voorziening op grond van de Wmo is op een
acceptabel niveau.
7. Het blijkt
jkt uit de rapportage over de cliënttevredenheid dat er duidelijke verschillen zijn in
de beleving van de jongere cliënten in vergelijking met de oudere cliënten. Hoe denkt de
gemeente het maatwerkprincipe een invulling zodanig dat de tevredenheid van jongere
jong
cliënten stijgt?
We zien uw antwoorden op de vragen graag tegemoet. We zijn te allen tijde bereid mee te
denken over verdere vormgeving van het Wmo-beleid.
Wmo
Met vriendelijke groet,

Mieke Boas
Voorzitter Participatieraad Maasdriel
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