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Verzonden

Bijlage(n)

Geachte leden van de gemeenteraad,

De fractie Zelfstandig Bloemendaal heeft, naar aanleiding van de beeldvormende avond 'toegang

Wmo', op 1 december jl. een vraag ingediend in het kader van artikel 36 van het Regelement van

Orde (RvO) betreffende het onderwerp 'Wmo loket'. ln deze brief leest u ons antwoord.

Vraag

Graag zou ik het Wmo-loket willen vragen zelf te komen met ideeën om het tekort op de Wmo te

beperken. Alleen het volgen van landelijke richtlijnen is ons te beperkt. Ook andere gemeenten

hebben eigen beleid ontwikkeld. Ook bij de wethouder is al eerder gevraagd om creatieve

oplossingen als besliskaartvoorte leggen aan de raad.

Antwoord

Het college heeft u in december 2Ot9 middels een brief (kenmerk 2OL9OO7934) geïnformeerd over

kostenbesparende maatregelen op lokaal niveau. We willen u graag nogmaals wijzen op deze

maatregelen, welke in kaart zijn gebracht in samenwerking met beleid en het Wmo-loket. Dit zijn de

maatregelen die tot op heden op lokaal niveau getroffen kunnen worden of reeds zijn

geim plementeerd.

Aanvullend op deze lokale maatregelen wordt dit jaar in regionaal verband onderzocht welke

kostenbesparende maatregelen genomen kunnen worden ten aanzien van het collectief Wmo-

vervoer. Te denken valt aan het verhogen van het starttarief en de kilometerbijdrage.
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Tevens start d¡t jaar het verwervingstraject voor nieuwe Wmo-overeenkomsten met zorgaanbieders.

Hierbij zullen wij de mogelijkheid onderzoeken om aan te sluiten bij het verwervingstraject van

gemeenten Haarlem en Zandvoort. Het beheersen van de kosten zal onderdeel zijn van de

uiteindelijke ¡nkoopstrateg¡e.
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