
 

 

Gemeente Hellendoorn 
T.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Hellendoorn 
Postbus 200 
7440 AE  Nijverdal 
 
CC: Gemeenteraad 
 
 
 
Nijverdal, 29 oktober 2015  
 
Betreft: Ongevraagd advies bezuinigingen Wmo 
 
 
 
 
Geacht College, 
 
Tijdens het periodiek overleg tussen de WMO raad en wethouder J. Coes op 31 augustus jl. is onder 
meer gesproken over de geprognosticeerde uitgaven voor de WMO in 2015. Desgevraagd gaf de 
wethouder toen aan, dat er over 2015 geen overschot werd voorzien. Hij tekende hierbij aan, dat er 
zelfs een tekort over 2015 werd voorzien, omdat de gemeente waarschijnlijk ook nog een extra 
bezuiniging van € 300.000,- op de WMO financiering moest verwerken op basis van de uitkomsten 
van de Voorjaarsnota van het kabinet en er daarnaast ook nog extra uitgaven moesten worden 
opgevangen in het kader van de langere overgangsperiode in 2015.  
 
Zowel in de Raadsbrief WMO en Jeugdzorg, als in het nieuwsbericht van 6 oktober van de gemeente 
wordt melding gemaakt van een structureel positief resultaat op de WMO uitgaven. Wij vragen ons 
af op welke gronden u tot deze stellige uitspraak komt. Immers er heeft nog geen evaluatie plaats 
gevonden van het gevoerde beleid. Dit staat immers pas gepland voor 2016/2017. 
 
U kunt zich voorstellen dat deze berichtgeving ons heeft verbaasd, zeker gelet op ons recente 
overleg met de wethouder. Het roept vragen op over de “voortdurende monitoring van het 
gevoerde beleid” waarvan sprake is in de Kadernota Wmo en de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Hellendoorn, op basis waarvan zou worden bekeken of bijstelling van beleid nodig is.  
 
Daarnaast is er ook nog een bedrag van € 200.000,-, dat overblijft van de ontvangen extra financiële 
middelen voor de zogenoemde Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT), zoals vermeld in het 
nieuwsbericht van de gemeente van 30 september. Die in dat bericht worden aangegeven als 
vrijvallend. Onlangs begrepen wij dat het college van zins is dit geld te onttrekken aan de WMO.  
 
De WMO-Raad is van mening dat hier van geen sprake kan zijn. De staatssecretaris heeft 
als “verzachting van de bezuinigingen voor de jaren 2015 en 2016 met de voucherregeling extra 
middelen voor huishoudelijke hulp (HHT) uitgetrokken”. Het kan ook niet zo zijn dat dit geld op een 
andere wijze wordt ingezet binnen de gemeentelijke begroting. Ook hierbij geldt dat onderhavige 
beleid nog niet is geëvalueerd. 
 
Nu bovengenoemde middelen resteren, adviseren wij u met klem om in ieder geval het resterende 
bedrag ad € 200.000,-- inzake de HHT gelden te reserveren en door te schuiven naar 2016. Dit in 
verband met het feit, dat de besteding van de HH Toelage pas in de loop van mei dit jaar bij de 



 

 

cliënten bekend is gemaakt. Dit betekent ons inziens, dat ook pas in de loop van 2015 bij de cliënten 
deze gelden op het netvlies staan. Dit gepaard  met het feit, dat deze HHT middelen maar 
incidenteel (voor 2015 en mogelijk 2016) beschikbaar zijn gesteld door het kabinet, lijkt ons een 
overheveling van het restant-saldo 2015 naar 2016 en 2017 aan te bevelen,  zodat de cliënten de 
komende jaren zo lang mogelijk voor deze mogelijkheid kunnen opteren.  
 
Wat betreft het restant van de WMO gelden ad € 400.000,- hebben wij begrepen dat deze al 
meegenomen zijn in de geprognosticeerde totale exploitatie van de gemeentelijke uitgaven. Wij 
hebben hier moeite mee. Naar onze mening had het meer in de rede gelegen, dat pas over een 
bestemming voor dit saldo van € 400.000,- was besloten, nadat de afgesproken evaluatie van de 
transformatie over 2015 heeft plaatsgevonden, de knelpunten goed in beeld zijn en eventuele 
verzachting van de ingrepen mogelijk zouden zijn geweest. 
 
Wij hopen u hiermee ons standpunt ten aanzien van beide onderwerpen op dit moment voldoende 
te hebben aangegeven. Maar mocht u naar aanleiding van voorgaande nog vragen hebben, dan 
vernemen wij die graag van u. De Wmo-raad stelt het zeer op prijs, wanneer hij binnen afzienbare 
termijn over de uitkomst van deze reactie, schriftelijk op de hoogte wordt gebracht conform de 
Regeling burgerparticipatie artikel 9.3. 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 

 

Drs. G. H. Ingenhoest 
Voorzitter Wmo-raad Hellendoorn    
 


