Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Putten
Betreft: het besluit van B&W op 20 maart 2018 op het advies 682301: beleidsplan Wmo
tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronisch zieken en de bijhorende
raadsbrief van 20 maart 2018

Putten, 18 mei 2018

Geacht College,
Met genoegen neemt de participatieraad kennis van het feit dat u de adviezen ten aanzien van de
tegemoetkoming chronisch zieken van ons overneemt. Daarnaast geeft de raadsbrief ons voldoende
aanleiding te reageren en u ongevraagd te adviseren.
Het overzicht (blz. 2) toont een overbesteding op het budget 2017 aan. Wij hechten eraan op te
merken dat er in de voorgaande jaren sprake was van onderbesteding.
U beperkt in de regeling 2018 de tegemoetkoming voor inwoners met een uitkering UWV ( WIA-,
WAO, Wajong- WAZ). U spreekt in uw brief over bevoordeling. Wij wijzen u erop dat we hier spreken
over de eerst aangewezen doelgroep chronisch zieken met het laagste inkomen ten opzichte van hen
die aan het inkomensplafond van de regeling zitten. In de afgelopen jaren ontvingen zij naast de
uitkering van de UWV ondersteuning van de gemeente Putten. Vóór de transitie ontvingen zij via de
AWBZ een tegemoetkoming van ruim € 400,-. Door uw aanpassing halveert u dit bedrag.
Graag had de participatieraad geweten om hoeveel personen het hier gaat. Ons verzoek hiertoe
bleek niet te honoreren. Wij denken dat het om een beperkte groep gaat. Wij adviseren u dringend
deze aanpassing voor de meest kwetsbaren te heroverwegen.
Door het gestegen aantal aanvragen ziet u zich genoodzaakt de formatie in overeenstemming te
brengen met de taakomvang. Deze noodzakelijke en waarschijnlijk blijvende aanpassing kost
€53.258,94. Dit komt ten laste van het Wmo- budget. Ons inziens is daar het Wmo- budget niet voor
bedoeld. Formatieaanpassingen behoren betaald te worden uit de algemene middelen. Ook hier
adviseren wij dit besluit te heroverwegen.
U neemt de adviezen van de participatieraad over, met uitzondering van de hoogte van de
tegemoetkoming. In ons advies van 12 april 2017 hebben wij geargumenteerd gepleit voor een
tegemoetkoming van € 385,-. In de commissievergadering waren vrijwel alle fracties voor deze

aanpassing. Omdat de brief waarin u melding maakt van € 200,-, de deur al uit was, kon deze
aanpassing niet uitgevoerd worden.
Nu is de stijging van het aantal aanvragen en daardoor de forse overschrijding van het Wmo- budget
voor u de reden om de gewenste verhoging niet door te voeren. Wij betreuren ernstig dat u voor dit
besluit een financieel motief aanvoert. Jarenlang was er sprake van een ruim overschot op het Wmobudget, waarbij u de reserves aansprak voor andere zaken dan de directe cliëntondersteuning. Als u
de formatieaanpassing uit de algemene middelen betaalt, is er ruimte om de bepleite € 385,- te
bekostigen, naast de reserves uit het domein Wmo.
Het zal duidelijk zijn: wij adviseren ook in dezen het besluit te heroverwegen.

In het belang van de inwoners van Putten hopen wij u met deze adviezen van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
namens de participatieraad Putten,

Jaap Plomp
Secretaris.

