
  

Amsterdam,  augustus 2014
Gemeente Amsterdam, College van B&W
Wethouder E. van der Burg
 Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Onderwerp: begeleidende brief reactieformulier Stedelijke Wmo-Adviesraad
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Amsterdam 2015

Geachte heer Van Der Burg,

In de bijlage ontvangt u de reactie van de Stedelijke Wmo-Adviesraad op de Verordening 
Maatschappelijke Ondersteuning Amsterdam 2015. In het reactieformulier treft u onze vragen en 
opmerkingen per hoofdstuk aan.
Wij hechten er aan te melden dat wij al eerder gereageerd hebben op het concept en stellen met 
genoegen vast dat een aantal van onze voorstellen en aanvullingen zijn overgenomen in de 
Verordening zoals die nu voor ons ligt.
Wij maken hier van de gelegenheid gebruik om nog in algemene zin op de inhoud te reageren, dat wil 
zeggen een paar opmerkingen te maken die wij vanuit onze opdracht van bijzonder belang achten voor 
de doelgroep van de Wmo-Verordening. 

1. De Stedelijke Wmo-Adviesraad is van mening dat de nadruk in de verordening te sterk ligt op 
de zelfredzaamheid van de burgers. De aanspraken die burgers in alle redelijkheid op de 
voorzieningen kunnen maken spreekt onvoldoende uit de tekst.

2. De Wmo-Adviesraad wil benadrukken dat zij vindt dat mensen niet mogen afzien van een 
vraag om zorg omwille van het geld (eigen bijdrage) wanneer zij die zorgvraag wel degelijk 
hebben. Er is een belangrijke groep cliënten, waarbij zelfredzaamheid en mogelijkheden tot 
participatie aan de samenleving tot een minimum is beperkt. Signalen hiervan zijn o.a.: niet 
beschikken over computervaardigheden; laaggeletterdheid; zeer hoge leeftijd; sociaal en/of 
fysiek geïsoleerd. Om uitsluiting te voorkomen dringen we er op aan dat in het beleidsplan en 
de uitwerking daarvan aandacht wordt besteed aan de communicatie en de toegankelijkheid 
van voorzieningen voor deze groep.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
               

 Miriam Fritschy, 
Voorzitter Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam
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