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Nadere vragen en antwoorden van de Clientenraad m.b.t. het Transitieplan
Overheveling Begeleiding.

Geachte leden,

Naar aanleiding van het Transitieplan Overheveling Begeleiding heeft de Cliëntenraad op 3 april 2014
per e-mail een aantal aanvullende vragen gesteld. Onderstaand staat de inleidende tekst en de
vragen van de Cliëntenraad met per vraag steeds ons antwoord.
Inleiding:
De CR heeft in de vergadering van 2 april 2014 overwogen een nader advies uit te brengen inzake
overheveling begeleiding AWBZ-WMO. De CR heeft daarbij het volgende overwogen:
- de reactie van Uw college op het oorspronkelijke advies van de CR
- de uitspraken van wethouder mevrouw Schrijver waarin zij het standpunt van Uw college
gedeeltelijk weerspreekt met betrekking tot de indicatie door gemeentelijke ambtenaren of medici
- de budgettoekenning aan Alkmaar als centrumgemeente ten behoeve van regionale taken.
1. Te verwachten budgetten
De CR heeft een verschil geconstateerd tussen het door B&W berekende kosten van € 2.518.350 en
het door het min BZK in het vooruitzicht gestelde budget van € 4.578.133. B&W verklaren dit verschil
door het noemen van een waslijst van 'nieuwe taken' zonder een financiële onderbouwing te geven
(pagina 14).
Vraag
Kan B&W de omvang van de verwachte kosten per nieuwe taak aangegeven?
De grootste kostenpost uit vorenbedoelde waslijst betreft de te verwachten kosten verbonden aan
de individuele begeleiding. Het lijkt er op dat hier sprake is van een dubbeltelling. Het door B&W
genoemde budget van € 2.518.350 is gebaseerd op de cijfers van het bureau HHM, waarin de
verwachte kosten van individuele begeleiding zijn verdisconteerd. Vervolgens wordt de individuele
begeleiding als 'nieuwe taak' opgevoerd als verklaring voor het verschil tussen € 2.518.350 en €
4.578.133.

Vraag
Kan B&W de te verwachten kosten verbonden aan de individuele begeleiding met redenen omkleed
financieel onderbouwen?
Antwoord:
Op het moment van de reactienota van het college m.b.t. uw vragen was er nog geen financiële
uitsplitsing voor handen van de budgetten voor nieuwe taken Wmo 2015. Recentelijk is hier meer
(voorlopig) inzicht in gekomen. Dat geeft het volgende beeld:
Overheveling Begeleiding
Compensatie afschaffing WTCG/CER
Budget sociale wijkteams
Budget ondersteuning/waardering mantelzorgers
Budget doventolk
Aanvullend uitvoeringsbudget
Aanvullend budget overgang AWBZ klanten naar Wmo*
Totaal budget nieuwe taken

€ 3.570.791
€ 398.806
€
18.463
€ 129.243
€
12.924
€
77.546
€ 369.265
€ 4.577.038

*Dit is een aanvullend budget voor een zorgvuldige overgang van cliënten en een zorgvuldige
transitie door aanbieders naar de Wmo 2015. Op 12 december 2013 zijn met het bestuur van de VNG
afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de decentralisatie van langdurige zorg en
maatschappelijke ondersteuning naar gemeenten kan plaatsvinden. Dit budget moet gemeenten
helpen de financiële risico’s op te vangen door ruimte te bieden voor een meer geleidelijke omslag
naar een nieuwe manier van denken en werken voor gemeenten en zorgorganisaties.
De te verwachten kosten voor individuele begeleiding zijn nog niet te onderbouwen. Dit is onder
meer afhankelijk van het resultaat van het inkoopproces.
2. Indiceren
Paramedische gemeenteambtenaren die gaan indiceren Het indiceren van psychische en somatische
aandoeningen is voorbehouden aan (para)medici. De CR begrijpt dat volgens B&W
gemeenteambtenaren dat ook kunnen.
Vraag
- Zijn deze gemeenteambtenaren (para)medisch geschoold?
- Zijn deze gemeenteambtenaren ingeschreven in het BIG-register?
- Zijn deze gemeenteambtenaren bijvoorbeeld in staat te indiceren of iemand een psychische
aandoening heeft of verstandelijk gehandicapt is (beide aandoeningen vergen een verschillende
behandelingsmethode).
Antwoord:
- De Wmo consulenten zijn paramedisch geschoold;
- De Wmo consulenten zijn niet ingeschreven in het BIG register;
- De Wmo consulenten hebben niet de taak om een aandoening (lichamelijk, verstandelijk,
psychisch) te vast te stellen/ diagnosticeren. Zij stellen geen behandeling voor en voeren deze ook
niet uit. De Wmo consulenten hebben als taak om beperking(en) vast te stellen en samen met de
cliënt te zoeken naar een oplossing om toch te kunnen functioneren in de samenleving.
3. Budgetten gemeente Alkmaar
Aan de gemeente Alkmaar wordt een budget in het vooruitzicht gesteld van € 14.497.776 voor de
initiële taken in verband met de overheveling van begeleiding en vervoer. Daarnaast wordt aan de
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gemeente Alkmaar als centrumgemeente een bedrag van € 15.355.209 voor regionale taken in
verband met de WMO- transitie.
Vraag
Kan B&W aangeven welke regionale taken door de gemeente Alkmaar zullen worden uitgevoerd ten
behoeve van de regiogemeenten en welke te verwachten kosten hiermede zijn gemoeid?
Hoe verhouden deze regionale taken/kosten zich tot de taken/kosten van de regiogemeenten in het
algemeen en Langedijk in het bijzonder?
Antwoord:
Dit onderwerp valt buiten de context van het Transitieplan Overheveling begeleiding. De gemeente
concentreert zich eerst en vooral op de voorbereidingen om de cliënten in Langedijk vanaf 2015 de
juiste begeleiding/ ondersteuning te kunnen bieden. Deze vraag richt zich hier niet op.
4. Uitspraken van wethouder Schrijver
Wethouder Schrijver in NHD d.d. 27 maart 2014: 'De standaard is weliswaar dat de keuringen
verricht worden door medewerkers van de gemeente. "Maar als het nodig is of de klant erom vraagt,
wordt er een specialist bijgehaald".
Vraag
Is B&W van mening dat de uitspraken van wethouder Schrijver op gespannen voet staan met artikel
1 van de Grondwet: burgers worden in gelijke gevallen gelijk behandeld?
Op grond van welke protocollen en/of criteria wordt beslist of een patiënt al dan niet door een
medicus dan wel een gemeenteambtenaar wordt gekeurd?
Is het juist dat een mondige patiënt die vraagt om een keuring door een medicus/specialist in een
betere positie wordt geplaatst dan een patiënt, die dat niet vraagt?
Antwoord:
Gelijke behandeling: De uitspraak van wethouder Schrijver staat niet op gespannen voet met art. 1
van de Grondwet. In de nieuwe Wmo 2015 staat maatwerk en ondersteuning, die is afgestemd op de
behoefte in relatie tot de persoonlijke situatie centraal. Geen mens is gelijk en ook omstandigheden
variëren van persoon tot persoon. Met de nieuwe Wmo 2015 is het juist de bedoeling om de
ondersteuning beter aan te laten sluiten bij de verschillende persoonlijke mogelijkheden en
omstandigheden.
Protocollen: Er loopt op dit moment een pilot waarbinnen een instrument wordt ontwikkeld om van
cliënten de persoonlijke mogelijkheden/ beperkingen en de omstandigheden (informele netwerk) in
kaart te brengen – samen met de cliënt en diens desgewenste begeleidende persoon. Ander doel van
de pilot is om te inventariseren wat de scholingsbehoefte is van Wmo consulenten voor de nieuwe
doelgroepen. Net als nu zo nodig medisch advies wordt gevraagd bij Wmo voorzieningen, zal dat ook
het geval zijn voor de nieuwe doelgroepen.
Overigens is het interessant dat onlangs in een presentatie van Esdégé Reigersdaal en Philadelphia,
kon worden geconstateerd dat vele cliënten al bekend zijn bij de Wmo consulenten (en dus een
Wmo voorziening ontvangen).
Positie van de cliënt: Om te voorkomen dat mondige cliënten het beter voor elkaar krijgen dan
minder mondige cliënten zullen we adviseren dat cliënten in het gesprek met de Wmo consulent
worden ondersteund.
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