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WMO – Adviesraad Leiderdorp 
p/a Gemeentehuis Leiderdorp 

Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 

 
 
 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp 
Statendaalder 1 
2353 TH Leiderdorp. 
 
 
Leiderdorp, 8 juni 2011. 
 
 
Onderwerp: Ongevraagd advies inzake bezuinigingen Wmo 
 
 
Geacht College,  
 
De Wmo-adviesraad heeft kennis genomen van de Financiële Kadernota 2012-2015 en 
wil zijn verontrusting uitspreken over de mogelijke gevolgen van het voornemen om op 
het Wmo-budget jaarlijks € 180.000 te korten, met als argument dat tot nu toe daarvan 
jaarlijks geld overblijft. 
 
Aangezien er de komende tijd veel beleidswijzigingen zijn te verwachten die 
kostenverhogend kunnen werken, acht de Wmo-adviesraad deze bezuiniging zeer 
onverstandig en op dit moment ook ongewenst. 
Uw College treft immers ook voorbereidingen voor een nieuw Wmo-Beleidsplan. De 
financiële vertaling daarvan moet nog plaatsvinden. 
 
De Wmo-adviesraad voert voor zijn stellingname de volgende argumenten aan: 
 

1. De Kanteling 
De Kanteling vraagt een geheel andere benadering van mensen die een WMO 
aanvraag doen. Het zgn. keukentafelgesprek vraagt andere kwaliteiten van de 
medewerkers die daarmee worden belast. Naast meer/andere scholing en 
taakuitbreiding van de medewerkers van het WMO-loket dient er ook gewerkt te 
worden aan het creëren van andere nieuwe oplossingen. Een bezuiniging van 
10%, zoals gesteld, is zeker nog niet in 2012 te realiseren! 
 

2. Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers 
Deze wordt nu nog nauwelijks verwezenlijkt binnen de WMO, maar zal gezien de 
komende verandering meer gestalte gegeven moeten worden. 
 
Veel vrijwilligers komen nu uit het circuit van (vroeg-)gepensioneerden. Hun 
aantal wordt kleiner als zij langer moeten gaan werken. 
 
Jonge mensen die nu nog een PGB of ‘rugzakje’ hebben zullen in de toekomst 
meer moeten terugvallen op de mantelzorg. Het beleid daarvoor is tot nu toe 
onderbelicht. Meer inwoners zullen een beroep doen op mantelzorgondersteuning 
en respijtzorg. Hierdoor kan een verhoging van het Wmo-budget noodzakelijk 
zijn. 
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3. De vergrijzing 

De veelbeschreven vergrijzing resulteert in meer mensen die een beroep gaan 
doen op de WMO-voorzieningen, zowel individueel als collectief. 
 

4. Vermindering van de PGB-uitkeringen 
Meer inwoners zullen een beroep doen op Hulp in Natura vanuit het Wmo-budget. 
Dit zal resulteren in een verhoging daarvan. 
 

5. Werken naar vermogen 
Terugschroeven van mogelijkheden van werken binnen de WSW kent 2 kanten:  
a. Meer mensen moeten instromen in het gangbare werkcircuit. Zij zullen qua 

persoonlijke verzorging, vervoer, e.d. toch voorzieningen nodig hebben. 
b. Voor mensen die niet kunnen instromen, zullen werkvervangende activiteiten 

gecreëerd moeten worden. 
 

6. AWBZ-voorzieningen naar de Wmo 
Overheveling van de functie begeleiding vanuit de AWBZ naar de gemeente 
vraagt om nieuw beleid. Te denken valt daarbij aan o.a. het bieden van een 
groepsopvang voor zinvolle dagbesteding, niet alleen voor ouderen met 
beginnende dementie maar ook voor chronisch zieken en lichamelijk en 
verstandelijk gehandicapten. 

 
Gezien het bovenstaande is het naar inzicht van de WMO-adviesraad te verwachten dat 
in de nabije toekomst een groter beroep zal worden gedaan op de WMO. Een korting nu 
op het budget kan leiden tot overschrijdingen in de komende jaren. Dat acht de Wmo-
adviesraad onverstandig en derhalve ongewenst. 

 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Namens de Wmo-adviesraad 
 
 
 
 
 
J.J.C. Karres, voorzitter 
 
 
 
 
 
cc: Gemeenteraad 
 


