
Nota Afspraken basisvoorzieningen in de stadsdelen voor de 
implementatie van de 3 decentralisaties 2015 – 2016

Terugkoppeling input Wmo adviesraad n.a.v. bespreking op 4 september 2014.

Beste leden van de Wmo adviesraad, 

Op donderdag 4 september is de nota Afspraken basisvoorzieningen Wmo, Participatie en 
Jeugd in de stadsdelen 2015-2016 met uw raad besproken. U heeft input geleverd waarvan is 
toegezegd dat deze bestuurlijk zou worden voorgelegd aan de wethouders die 
verantwoordelijk zijn voor de 3 decentralisaties. Input die in uw vergadering is geleverd zou in 
aparte oplegger en voorafgaand aan het wethoudersoverleg nog aan uw raad zou worden 
voorleggen. In verband met de aanlever termijnen voor genoemd overleg is dat helaas niet 
meer gelukt. Mijn excuses hiervoor. Wel zijn de door uw raad geleverde input in een 
algemene oplegger bij de nota voorgelegd aan de wethouders en is hen gevraagd akkoord te 
gaan deze opmerkingen te verwerken in de nota voordat deze ter advisering wordt 
voorgelegd aan de bestuurscommissies. Hieronder de tekst die in de algemene oplegger is 
opgenomen: 

Wmo adviesraad: 
De nota is 4 september besproken met de WMO adviesraad. De WMO adviesraad is 
betrokken geweest bij het opstellen van de nota en is  positief over het uiteindelijke resultaat. 
De nota wordt wel ervaren als ‘optimistisch van toonzetting’ – met name als het gaat om de 
veronderstelde ‘draagkracht’ van de dragende samenleving. De adviesraad wil daarom graag 
dat er goed aandacht wordt besteed aan monitoring en vormen van terugkoppeling hoe de 
afspraken in de praktijk tot uitvoering gaan komen. Daarnaast wil de adviesraad graag dat de 
WMO adviesraden in de stadsdelen actief worden betrokken bij het de uitwerking van de 
afspraken in de gebiedsplannen. 

De adviesraad wenst specifiek dat er in de nota  meer aandacht komt voor de  risico’s die 
samenhangen met de (grotere) inzet van vrijwilligers bij zorgtaken. Het betreft  zowel risico’s 
voor de zorgontvanger (kwetsbaarheid voor vormen van misbruik, diefstal, te grote 
afhankelijkheidsrelatie) als voor de vrijwilliger & mantelzorger (bijv. risico op oneigenlijke 
beschuldigingen door naaste omgeving zorgontvanger). Ook wenst de adviesraad in de nota 
benadrukt te zien dat ouders in alle gevallen eindverantwoordelijk zijn voor de opvoeding van 
hun kinderen. 

Omdat de nota nog ter advies wordt voorgelegd aan de bestuurscommissies is het niet nodig 
gebleken een apart oplegnotitie bij de nota te maken en zijn de opmerkingen in de nota 
verwerkt. Hieronder vindt u een terugkoppeling van de wijze waarop de input vanuit de Wmo 
adviesraad is verwerkt in de nota. 

Belangrijk om te melden is dat naar aanleiding van bespreking van de nota in de staf van de 
wethouder Jeugd de titel is aangepast, dit om de scope van de afspraken scherper af te 
bakenen. Ook door uw raad zijn tijdens de bespreking vragen gesteld over de scope van de 
nota. In paragraaf 1.6 op pagina 10 is de afbakening van de scope van de nota verder 
aangescherpt.  

 
Verwerkte aanpassingen Wmo adviesraad: 

 Paragraaf 1.7 op pagina 12: hier is bij de vervolgstappen opgenomen dat de 
realisatie van de afspraken op gebiedsniveau gevolgd zullen worden (monitoren) en 
de afspraken periodiek geëvalueerd zullen worden. Dit naar aanleiding van de 
constatering van de Wmo adviesraad dat de nota ‘optimistisch van toonzetting’ is  – 
met name als het gaat om de veronderstelde ‘draagkracht’ van de dragende 
samenleving.

 Paragraaf 1.4 op pagina 7: Laatste zin van de 2de alinea is op verzoek van Wmo 
adviesraad aangepast in begrijpelijker Nederlands. Daar stond: ‘Daaruit blijkt dat 



gebiedsgericht werken en een zwaarder beroep op de eigen kracht van 
Amsterdammers en de dragende samenleving belangrijke uitgangspunten voor de 
uitvoering van de zwaardere ondersteuning zijn.’ Dat is geworden: ‘Een sterke 
dragende samenleving is een belangrijk fundament voor de uitvoering van de 
zwaardere ondersteuning voor Amsterdammers vanuit de wijkteams.’ 

 Paragraaf 1.7 op pagina 12: Bij vervolgproces is toegevoegd hoe de afspraken 
geëvalueerd zullen worden. Dit naar aanleiding van de opmerking van de Wmo 
adviesraad over de wenselijkheid van het stuk. Evaluatie zou moeten uitwijzen of het 
realiseren van de afspraken haalbaar is.

 Hfd 2 afspraak 11 op pagina 15: De adviesraad wenst in de nota benadrukt te zien 
dat ouders in alle gevallen eindverantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun 
kinderen. Dat kwam ter sprake bij genoemde afspraak op pagina 15. 
Verantwoordelijkheid van ouders is bij wet geregeld. Een verwijzing naar de wetstekst 
is een voetnoot opgenomen. 

 Hfd 4 paragraaf 4.4 pagina 30: Hierin is de afspraak toegevoegd dat 
bestuurscommissies, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties er op toe 
zien dat er aandacht is voor de bescherming van mantelzorgers, vrijwilligers en 
zorgontvangers om situaties van misbruik te voorkomen. 

 Hfd 6 paragraaf 6.1 pagina 37: Hierin is opgenomen dat langdurige mantelzorg door 
jongeren ene ongewenste situatie is die zoveel mogelijk voorkomen dient te worden. 

 Er is een opmerking gemaakt over medewerkers van peuterspeelzalen in relatie met 
medewerkers in de opvang. Ik heb tekst die betrekking heeft op deze opmerking 
helaas niet terug kunnen vinden in de nota,derhalve is deze in de definitieve versie 
dan ook niet aangepast. 

Ook is tijdens het overleg gevraagd naar de stand van zaken van de ontwikkeling van het 
digitaal platform. Hieronder de laatste stand van zaken: 

Het platform wordt vormgegeven door een coalitie van partijen die het formele en informele 
aanbod aan online voorzieningen in Amsterdam gezamenlijk beheren en ontsluiten. Het doel 
is om dit op 1 december operationeel te hebben. (gemeente Amsterdam gaat zelf geen ICT 
voorziening ontwikkelen) 

Tot slot, er is gesproken over de uitvoering van de afspraken in de 22 gebieden in 
Amsterdam. Er was geconstateerd dat de opgaven om de afspraken te realiseren nog niet 
voldoende zichtbaar waren benoemd in de gebiedsagenda’s die door de bestuurscommissies 
zijn opgesteld. Inmiddels wordt gewerkt om de opgaven die er per gebied zijn om deze 
afspraken te realiseren in de gebiedsplannen op te nemen. De bestuurscommissies 
organiseren op gebiedsniveau betrokkenheid van de Wmo adviesraden bij de uitvoering van 
de afspraken. Zij bepalen zelf of zij ten behoeve van hun advies aan het college van B&W de 
Wmo adviesraad consulteren. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, als er nog vragen zijn naar aanleiding 
van bovenstaande dan hoor ik dat graag. 

Met vriendelijke groeten, 

Mary Bezuijen
Senior beleidsadviseur WZS
06-13389848  


