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VOORWOORD

Aanleiding Kleine Gids
Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van
kracht geworden. Hoewel deze wet voortbouwt op eerdere wetten, kan deze
Wmo gevolgen hebben voor de rechten, mogelijkheden en positie van grote
groepen Nederlanders. Er verandert met name het nodige voor mensen met
beperkingen. Deze Kleine Gids zet helder op een rijtje wat in de Wmo de zaken
zijn waar mensen op mogen rekenen en met welke dingen ze daarbij rekening
moeten houden.
Ambitie Kleine Gids
Mensen verschillen van elkaar. Gemeenten verschillen van elkaar. En de Wmo
stelt individueel maatwerk centraal. Dat maakt het onmogelijk om in het
bestek van een publicatie als deze alle mogelijke antwoorden, voor alle
mogelijke vragen in alle mogelijke situaties te geven. We beogen met de
Kleine Gids een drieslag te maken, die u kan helpen de werking van de Wmo in
uw eigen situatie te begrijpen. In de eerste plaats wordt aandacht gegeven aan
de ambities, vorm, inhoud en insteek van de Wmo. Door hieraan aandacht te
besteden kunt u als lezer/gebruiker een indruk krijgen van de algemene
richting van de wet.
In de tweede plaats wordt aandacht besteed aan alle grotere en veelvoorkomende situaties waarop de wet betrekking heeft. Ten derde wordt duidelijk
gemaakt hoe de structuur van beleid en uitvoering is georganiseerd, zodat u in
staat bent om binnen de inhoudelijke kaders van deze Kleine Gids de zaken
voor de situatie in uw gemeente gemakkelijk te vinden.
Opbouw
De kleine gids voor de Wmo bestaat uit vier delen. In het eerste algemene deel
van de Kleine Gids – dat bestaat uit één hoofdstuk – wordt ingegaan op de
algemene inrichting van de Wmo.
In het centrale deel II van de Kleine Gids wordt ingegaan op de vraag wat de
Wmo in de praktijk betekent voor burgers. Eerst wordt beschreven op welk
type ondersteuning u onder welke voorwaarden recht hebt (hoofdstuk 2). In
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hoofdstuk 3 staat de vraag centraal hoe u ondersteuning kunt regelen. Het
korte hoofdstuk 4 richt zich op de vraag wat u als mantelzorger of vrijwilliger
van de Wmo mag verwachten. Hoofdstuk 5 behandelt de vraag op welke wijze
u als burger kunt meepraten over de inrichting en uitvoering van de Wmo.
Deel III van de Kleine Gids richt zich op professionals. In hoofdstuk 6 wordt
op een rijtje gezet wat de gevolgen van de Wmo zijn voor aanbieders van
ondersteuning. Hoofdstuk 7 behandelt de gevolgen voor aanbieders van
Wonen, Zorg en Welzijn die niet direct een contract met de gemeente afsluiten,
maar die desondanks zullen worden geconfronteerd met veranderingen.
Deel IV is bedoeld voor diegenen die zijn geconfronteerd met de Wmo en
die zich afvragen waar deze wet nu eigenlijk vandaan komt en tegen welke
achtergrond hij moet worden begrepen. In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de
overwegingen die aan de Wmo ten grondslag liggen en de ontwikkelingen op
het gebied van de Wmo.
Opmerkingen en reacties
De Wmo is, hoewel hij ruim drie jaar in werking is, nog een relatief nieuwe
wet. Voor u ligt dus een nieuwe Kleine Gids. We hebben ons uiterste best
gedaan om alle relevante onderwerpen te behandelen en om u juiste en
volledige informatie te verstrekken. Maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat
u elementen mist, foutieve informatie aantreft of in de praktijk dingen tegen
komt waarvan u het relevant acht dat ze in een volgende versie van deze
Kleine Gids worden opgenomen of gecorrigeerd.
Graag ontvangen wij dergelijke suggesties van u. U kunt uw reacties, onder
vermelding van ‘Kleine Gids Wmo’ in het onderwerpsveld, mailen naar: h.
vanrooij@schulinck.nl.
Voorwoord bij de vierde editie (2010)
De Kleine Gids Wmo is alweer toe aan haar vierde editie en dat in het vierde
jaar dat de Wmo van kracht is. Dat geeft eens te meer aan hoe zeer de Wmo
leeft in de samenleving en hoe dynamisch de Wmo is. In 2009 zijn veel
uitspraken verschenen over de Wmo. En de discussie over de Wmo en de
samenhang met andere wetten, zoals de AWBZ en Zvw, duurt voort. Ook in
medio 2009 het mantelzorgcompliment opgenomen in de Wmo.
Maar het opvallendste is toch wel de wetswijziging per 1 januari 2010 ten
aanzien van de alfahulp. De vergoeding voor een alfahulp (voor de hulp bij het
huishouden) is nadrukkelijk opgenomen in de Wmo als een wijze waarop
persoonsgebonden budget kan worden verstrekt. En de gemeente moet de
burger volledig en begrijpelijk inlichten over de gevolgen van de keuze
voor een individuele voorziening in natura, een persoonsgebonden budget
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(waaronder de vergoeding voor een alfahulp) of een financiële tegemoetkoming. En de burger mag vanaf 1 januari 2010 bij de keuze voor een voorziening
in natura geen werkgevers- of opdrachtgeversverplichtingen krijgen.
We kijken met spanning uit naar wat (het restant van) 2010 zal brengen op
het gebied van de Wmo. Er valt de nodige jurisprudentie van de CRvB te
verwachten en er ligt een aantal wetsvoorstellen tot wijziging van de Wmo ter
behandeling bij de Eerste Kamer.
juni 2010
Hans van Rooij & Erik Boersma
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